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        YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6492 Kabul Tarihi: 12/6/2013

MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Ka-
nununun ek 141 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Altın Koza Üniversitesi”
ibareleri “İpek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 
“Anka Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 150 – Ankara’da İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tara-

fından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hü-
kümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir
vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Adli Bilimler Fakültesinden,
b) Fen Fakültesinden,
c) Mühendislik Fakültesinden, 
ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
oluşur.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
EK MADDE 151 – İstanbul’da Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine
tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf
üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
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c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
g) Meslek Yüksekokulundan,
ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.
Kanuni Üniversitesi
EK MADDE 152 – Adana’da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak
üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
b) Mühendislik Fakültesinden,
c) Beşeri Bilimler Fakültesinden, 
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur. 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
EK MADDE 153 – Konya’da Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı ta-

rafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hü-
kümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden, 
ç) Meslek Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.
Sanko Üniversitesi
EK MADDE 154 – Gaziantep’te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yüksek-

öğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,
kamu tüzel kişiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden, 
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden, 
oluşur.”
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17/6/2013
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

           Karar Sayısı : 2013/4902

           Ekli “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Bileşeni-Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti

Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 4” ile

ilişik Belge ve Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/2013 tarihli ve 179607 sayılı

yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2013 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                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          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
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           Karar Sayısı : 2013/4906

           14/5/2013 tarihli ve 6484 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Özel Sektörün

Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul Toplantısında kabul edilen Kurucu An-

laşmanın 33 üncü maddesinin tadiline ilişkin ekli GA11/4/432 nolu Kararın onaylanması; Dışiş-

leri Bakanlığının 10/6/2013 tarihli ve 339526 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244

sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2013 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       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                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          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
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           Karar Sayısı : 2013/4907

           10 Ekim 2012 tarihinde imzalanan ve 14/5/2013 tarihli ve 6483 sayılı Kanunla onay-

lanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında

Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma” ile

Anlaşmada değişiklik yapılmasına dair Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının

10/6/2013 tarihli ve 339350 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü

maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/6/2013 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                                     E. BAĞIŞ                                     N. ERGÜN

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          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
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ATAMA KARARLARI

          Başbakan Yardımcılığından:
           Karar Sayısı : 2013/383

           1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek

göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine Ahmet KARTAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı

maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 41 ve 43 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Bülent ARINÇ

                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/386

           1 – Açık bulunan Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliğine Prof. Dr. Ersan

ASLAN’ın atanması, 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka-

nunun 5 ve 23 üncü maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/387

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Trabzon İl Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Müdürlüğüne Mehmet ŞAFAK’ın atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı mad-

deleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/388

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karaman İl Bilim, Sanayi

ve Teknoloji Müdürlüğüne, Vehbi KONARILI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı

maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                            Nihat ERGÜN

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/389

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri Mahmut ÖZBAY'ın atanması, 657

sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uy-

gun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
          Gençlik ve Spor Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/376

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına

Bakanlık Müşaviri Metin YILMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gençlik ve Spor Bakanı yürütür. 

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                              Suat KILIÇ

                Başbakan                                 Gençlik ve Spor Bakanı
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          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/377

           1 – Açık bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine,

aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Refik Kayhan ÜNAL'ın atanması, 233 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/378

           1 – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarımsal Araştır-

malar ve Politikalar Genel Müdürü Doç. Dr. Masum BURAK'ın yeniden atanması, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/390

           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Malatya İl Gıda, Tarım

ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ali SELVİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile

2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

           2 – Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 

17/6/2013

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

   Recep Tayyip ERDOĞAN                      Mehmet Mehdi EKER

                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/379
           1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;
           Ordu-Ulubey Kaymakamı Mahmut AĞBAL, 
           Altınova Kaymakamı Gürkan POLAT,
           Sivas Vali Yardımcısı Veysel ÇİFTÇİ, 
           Şuhut Kaymakamı Eyup ÇALIŞIR,
           Hacıbektaş Kaymakamı Bedrettin ÖZMEN,
           Çınar Kaymakamı Serdar KÖSE,
           Yozgat Vali Yardımcısı Erdoğan TEMİZYÜREK,
           Erzurum Vali Yardımcısı Mehmet GÖK, 
           Van-Edremit Kaymakamı Mehmet Akif CELEP, 
           Niğde Vali Yardımcısı Abdulmutalip AKSOY, 
           Erzurum Vali Yardımcısı Özgür ASLAN,
           Sarıgöl Kaymakamı Hüseyin Kürşat KIRBIYIK,
           Suşehri Kaymakamı Mehmet DEMİRAL, 
           Acıgöl Kaymakamı Murat DEMİRCİ,
            Pasinler Kaymakamı Cihangir GÜLER'in atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı
maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17/6/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
          Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/380
           1 – Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek
göstergeli Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne Recep ATEŞ'in atanması, 657 sayılı Kanunun
76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 

17/6/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                          Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı

—— • ——
SINIR TESPİT KARARI

          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/381
           1 – Sivas İli Gemerek İlçesine bağlı Yeniçubuk Belde Belediyesinin tüzel kişiliğinin
kaldırılarak Gemerek Belediyesi sınırları içine katılması 5393 sayılı Belediye Kanununun
11 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

17/6/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlık teşkilatında istihdam edilecek hu-

kuk müşaviri ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık teşkilatında istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat-
ları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Bakanlık Teşkilatı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatını,
c) Başkanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hukuk müşavirliği ve avukatlık

giriş sınavını,
d) KPSS (B):  B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
g) Sınav Komisyonu: Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavı Başvurusu ve Başvuruların Değerlendirilmesi

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Bakanlık teşkilatındaki hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atana-

caklar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak
giriş sınavı ile alınırlar.

(2) Giriş sınavına çağrılacak adayların sayısı, atama yapılması planlanan azami kadro
sayısının beş katından fazla olamaz. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, başvuru yeri

ve şekli, KPSS taban puanı, atama yapılması planlanan azami kadro sayısı, sınıfı ve dereceleri,
sınava girebileceklerin sayısı, sınavın şekli, sınavın yeri, zamanı ve başvuruda istenecek bel-
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geler ile gerekli görülen diğer hususlar Sınav Komisyonu tarafından belirlenir ve sınav tari-
hinden en az bir ay önce Resmî Gazete ile Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı
en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde yayımlanmak ve Bakanlığın internet sitesi ile duyuru
panosunda ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak,
b) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış sınav ilanında belirtilen

KPSSP3 puan türünden sınav ilanında belirtilmiş olan taban puanını almış olmak,
ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Bakanlığın

internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri
eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,
c) Üç adet vesikalık fotoğraf,
ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) Özgeçmiş.
(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yer-

deki kamu kurumları veya Bakanlıkça da onaylanabilir.
Başvuru usulü  
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla sınav ilanında

belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde Bakanlık internet sitesinden yapılabilir.
(2) İstenen belgelerin en geç son başvuru tarihinin mesai saati bitimine kadar Başkanlığa

teslim edilmesi gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü 
MADDE 9 – (1) Giriş sınavının sekretarya hizmetleri, Başkanlıkça yürütülür. Başkan-

lık, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını
tespit eder. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP3 puan türünden en yüksek
puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan azami kadro sayısının beş katını
geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı
puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adaylar Bakanlık
internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.

Sınav Komisyonu
MADDE 10 – (1) Sınav Komisyonu, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği bir

Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Müsteşar Yardımcıları, Personel Dairesi Başkanı, I.
Hukuk Müşaviri, hukuk müşavirleri ve/veya avukatlar arasından Müsteşar tarafından seçilecek
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toplam beş üyeden oluşur. Gerek görülmesi halinde üniversitelerin hukuk fakültelerindeki öğ-
retim üyeleri de hukuk müşaviri ve/veya avukatların yerine Komisyonda üye olarak görevlen-
dirilebilir. Ayrıca, Müsteşar tarafından beş yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir ne-
denle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komis-
yonuna katılırlar. 

(2) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama
sırasında çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavlarda görev alamazlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Giriş sınavının şekli 

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü
olarak tek aşamalı yapılır.

Sınav konuları

MADDE 12 – (1) Sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Ticaret Hukuku.
d) Medeni Usul Hukuku.
e) İcra ve İflas Hukuku.
f) İdare Hukuku.
g) İdari Yargılama Hukuku.
ğ) Ceza Hukuku.
h) Ceza Usul Hukuku.
ı) İş Hukuku.
(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave

konular da belirleyebilir.
Yazılı sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın tümü ya da bir bölümü, 12 nci maddede belirtilen sınav
konularından Bakanlık tarafından açık uçlu sorulardan oluşan klasik yöntemde veya çoktan
seçmeli test usulünde yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de aynı yöntemlerle
yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları, Sınav Komis-
yonu tarafından hazırlattırılır. Sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak Sınav
Komisyonu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine
konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların hu-
zurunda açılır. Soruların hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde gizli-
liğe riayet edilir. Yazılı sınav Başkanlık tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Sınav
Komisyonu üyelerinin gözetim ve denetimi altında yapılır. 
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(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

(4) Yazılı sınavda başarılı olanlar Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan
edilir. 

(5) Yazılı sınavın ÖSYM veya bir üniversiteye yaptırılması halinde, sınava ilişkin usul
ve esaslar ilgili kurum ile yapılacak protokolle belirlenir.

Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde sözlü sınava, son sıradaki aday ile eşit

puan alan adaylar dâhil olmak üzere yazılı sınavdaki başarı sırasına; sadece sözlü sınav yapıl-
ması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre,
atama yapılacak kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. KPSSP3 puanı en
yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana
sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınava girme hakkını kazananların yazılı sınav sonuçları ile sınavın yapılacağı
yer, gün ve saat sözlü sınav tarihinden en az yirmi gün önce Bakanlık internet sitesinde ve du-
yuru panosunda duyurulur.

(3) Sözlü sınavda adaylar;
a) 12 nci maddede belirtilen yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
(4) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b)

ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(5) Sonuçlar; her bir Sınav Komisyonu üyesince yüz tam puan üzerinden verilen notlar
ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama puan olarak sözlü sınav sonuç tutanağında gös-
terilir.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Sınav Komisyonu, giriş sınavının yazılı ve sözlü olarak yapılması

halinde yazılı ve sözlü sınav notları ortalaması alınarak, sınavın sadece sözlü olarak yapılması
halinde sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak başarı puanını tespit eder ve nihai
başarı sıralamasını yapar. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir.
Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen kadro
sayısının yarısını geçmemek üzere yedek aday belirlenir.

(2) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.
Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim
yapılır. Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren altı ay süreyle geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan kadrolarda boşalma olması
halinde yedekler başarı sırasına göre atanır.
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(3) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız

olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava

açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Bakanlıkça saklanır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16 – (1) Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sı-

nav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içinde Sınav Ko-

misyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama işlemleri

MADDE 17 – (1) Giriş sınavı sonucunda başarılı olanların, kendilerine yapılacak bil-

dirimde belirtilen süre içerisinde;

a) Başvuruların elektronik ortamda alınması halinde diploma veya mezuniyet belgesi

ile avukatlık kadrosuna yapılacak atamalarda ruhsatnamenin onaylı bir örneği,

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı,

ç) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

ile birlikte yapacakları yazılı başvuru üzerine Bakanlık tarafından hukuk müşaviri veya

avukat kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 18 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-

maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bildirim

MADDE 19 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-

kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil durum planlarının hazırlan-

ması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması

gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve  bu konularda görevlendi-

rilecek çalışanların belirlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güven-

liği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve

30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın,

patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,

mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olayları,

b) Acil durum planı: İşyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve

işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı planı,

c) Güvenli yer: Acil durumların olumsuz sonuçlarından çalışanların etkilenmeyeceği

mesafede veya korunakta belirlenmiş yeri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren ve ÇalışanlarınYükümlülüğü

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak

meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden de-

ğerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlen-

dirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
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d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan

işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,

tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu ko-

nularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konula-

rında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz

durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması

ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar.

g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve zi-

yaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.

(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin

konuya ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Acil durum planında belirtilen hususlar dahilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı

tedbirlere uymak.

b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin

sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen  en yakın

amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.

c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay

yerine intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.

ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye dü-

şürmeyecek şekilde davranmak.

(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir

tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen so-

nuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale ede-

bilmelerine imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları ol-

madıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Acil Durum Planının Hazırlanması

Acil durum planı

MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından

başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlan-

dırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve

tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilen-

mesi aşamaları izlenerek hazırlanır.
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Acil durumların belirlenmesi

MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dik-

kate alınarak belirlenir:

a) Risk değerlendirmesi sonuçları.

b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.

c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.

ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.

d) Sabotaj ihtimali.

Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler

MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluştura-

bileceği zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.

(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli

olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas

alır.

Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme,

arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması ge-

reken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir.

(2) Tahliye sonrası, işyeri dâhilinde kalmış olabilecek çalışanların belirlenmesi için sa-

yım da dâhil olmak üzere gerekli kontroller yapılır.

(3) İşveren, işyerinde acil durumların meydana gelmesi halinde çalışanların bu durumun

olumsuz etkilerinden korunması için bulundukları yerden güvenli bir yere gidebilmeleri ama-

cıyla izlenebilecek uygun tahliye düzenlemelerini acil durum planında belirtir ve çalışanlara

önceden gerekli talimatları verir.

(4) İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe veya kreş var ise çocuklara tahliye esnasında refakat

edilmesi için tedbirler alınır.

(5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve

2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korun-

ması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

(6) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken çalışanlar dışında müş-

teri, ziyaretçi gibi işyerinde bulunması muhtemel diğer kişiler de göz önünde bulundurulur.

Görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi

MADDE 11 – (1) İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlen-

miş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyer-

lerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
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b) Yangınla mücadele,

konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı des-

tek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde,

tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlen-

dirir.

(2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir.

(3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu ça-

lışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı

bulunur.

(4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak

üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir.

(5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada

belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Dokümantasyon

MADDE 12 – (1) Acil durum planı asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde do-

kümante edilir:

a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı.

b) Hazırlayanların adı, soyadı ve unvanı.

c) Hazırlandığı tarih ve geçerlilik tarihi.

ç) Belirlenen acil durumlar.

d) Alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler.

e) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri.

f) Aşağıdaki unsurları içeren işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren kroki:

1) Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipman-

larının bulunduğu yerler.

2) İlkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler.

3) Kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı

tahliye planı.

4) Görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk

alanı ve iletişim bilgileri.

5) İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri

dışındaki kuruluşların irtibat numaraları.

(2) Acil durum planının sayfaları numaralandırılarak; hazırlayan kişiler tarafından her

sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve söz konusu plan, acil durumla mücadele edecek

ekiplerin kolayca ulaşabileceği şekilde işyerinde saklanır.

(3) Acil durum planı kapsamında hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek

yerlerde asılı olarak bulundurulur.
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Tatbikat

MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak

takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa

olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faa-

liyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrul-

tusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere

göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbi-

katlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Acil durum planının yenilenmesi

MADDE 14 – (1) İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni

acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin

büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum

planları; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç

iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye,

yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum

planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler

ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara,

eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu

durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Büyük endüstriyel tesislerde acil durum planı

MADDE 16 – (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 29 uncu maddesi gereğince gü-

venlik raporu hazırlanan işyerlerinde hazırlanacak dahili acil durum planları bu Yönetmelikte

belirtilen acil durum planı hazırlığında dikkate alınarak kullanılır.

Birden fazla işveren olması durumunda acil durum planları

MADDE 17 – (1) Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda,

yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak acil durum

planı işverenlerce ortaklaşa hazırlanır.

(2) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya si-

telerinin işyerlerince hazırlanan acil durum planlarının koordinasyonu yönetim tarafından yü-

rütülür.
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Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde acil durum planları

MADDE 18 – (1) Bir işyerinde bir veya daha fazla alt işveren bulunması halinde acil

durum planlarının hazırlanması konusunda işyerinin bütünü için asıl işveren, kendi çalışma

alanı ve yaptıkları işler ile sınırlı olmak üzere alt işverenler sorumludur.

Bir aydan kısa süreli geçici işlerde acil durum planlaması

MADDE 19 – (1)  Bir aydan kısa süreli işlerde, işyerinin veya yapılacak işin mahiyeti

itibarıyla çalışanları doğrudan etkilemesi muhtemel acil durumlar için bu Yönetmelik kapsa-

mında yapılan özel görevlendirmeler işverence yapılır ve çalışanlar özel görevi bulunanlar ve

acil durumlar ile ilgili bilgilendirilir.

Acil durum planı rehberleri

MADDE 20 – (1) Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-

ruluşları, işçi-işveren ve memur sendikaları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarının

faaliyet gösterdikleri sektörde hazırladıkları rehber taslaklarından, Bakanlıkça bu Yönetmelik

hükümlerine uygunluğu yönünden değerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlık tarafından

sektör, meslek veya yapılan işlere özgü acil durum planı rehberleri olarak yayımlanır.

Mevcut acil durum planları ve tatbikatlar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6331 sayılı Kanun gereğince ve bu Yönetmeliğin yayım ta-

rihi öncesinde;

a) Hazırlanmış olan acil durum planları bir yıl içerisinde Yönetmeliğe göre gözden ge-

çirilerek revize edilir.

b) İşyerlerinde gerçekleştirilmiş olan tatbikatlar süresince geçerli sayılır.

Ekip eğitimlerinin tamamlanması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak olan ekiplerin eği-

timleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde tamamlanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

POSTADA KULLANILAN DEĞERLİ KAĞITLAR YÖNETMELİĞİ FİHRİSTİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 4/9/1970 tarihli ve 13599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postada

Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürü

yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesine bağlı enstitülerde ger-

çekleştirilecek lisansüstü eğitim öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen yük-

sek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nunun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: lisansüstü eğitim öğretim dönemindeki her yarıyılı, yaz dönemini,

tek ders ve yeterlik sınav dönemlerini belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ana bilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin ilgili maddesinde yer
aldığı şekliyle, enstitüyü oluşturan enstitü ana bilim ve enstitü ana sanat dallarını,

ç) Ana bilim dalı akademik kurulu: İlgili ana bilim/ana sanat dalında bulunan tüm öğ-
retim üye ve görevlilerinden oluşan kurulu,

d) Ana bilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen fakültelerdeki bölüm başkanları veya enstitü ana
bilim dallarının başkanlarını,

e) Bilim/sanat dalı: Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senato tarafın-
dan belirlenen ve Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik sınavı açılmasına karar verilen
dalları,

f) Bilimsel hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksiklerini gidermek için en çok iki yarıyıl süren tamamlama eğitimini,

g) Bir kredi: Bir yarıyıl öğrenim süresi devam eden eğitim öğretim türlerinin her birin-
den haftada; bir saatlik teorik ders, iki saatlik uygulama veya laboratuvar, üç-altı saatlik klinik
çalışmasına denk olan krediyi,

ğ) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim öğretimi sırasında araştırılan ve/veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

h) Enstitü: Hitit Üniversitesine bağlı ve lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,
ı) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana

bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
i) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen,
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) IELTS: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan International English Language
Testing System sınavını,
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k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan lisans ya da

yüksek lisans mezunu yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,
m) Öğretim elemanı: Profesör, doçent, yardımcı doçent unvanına sahip öğretim üyeleri

ile doktoralı öğretim görevlilerini,
n) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
o) Seminer: Lisansüstü öğrencileri tarafından hazırlanan, bilimsel bir konunun incelenip

irdelenmesine dayanan, sözlü ya da dijital ortamda hazırlanarak sunulan ve değerlendirilen ya-
zılı bir metinden oluşan çalışmayı,

ö) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitim öğretiminin amacına yönelik olarak hazırlanan

bilimsel çalışmayı,
r) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak
üzere üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign Lan-
guage sınavını,

ş) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
t) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
u) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri

hariç en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılın ba-
şında Senato tarafından belirlenen eğitim ve öğretim süresini,

ü) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz döneminde yapılan eğitim öğretim
dönemini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y) Yeterlik sınavı: Doktora öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri özüm-

seme, bir araştırmayı bağımsız yürütebilme yeterliğini değerlendirmeye yönelik sınavını,
z) Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Kapsamı, Açılması ve Öğrenci Kabulü

Lisansüstü programların kapsamı ve açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında

yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan yüksek lisans programları; tezli ve
tezsiz olmak üzere ve bilim uzmanlığı, yüksek mühendislik, sanat alanlarında yürütülebilir.
Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, enstitü ana
bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

(2) Lisansüstü programlarının hangi enstitü ana bilim veya ana sanat dallarında açılacağı
enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yük-
seköğretim Kurulunun izni ile belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü eğitim öğretim programlarına öğ-

renci alınıp alınmayacağı, alınacaksa kontenjan tespiti enstitü ana bilim dalı başkanlıklarının;
sanat dallarında ise enstitü ana sanat dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun
kararı ve Senatonun onayı ile yapılır.
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(2) Enstitünün öğrenci kabul edeceği yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik prog-
ramlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli
belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü eğitim öğretime başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi için-

de, istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar.
b) Yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların, bir lisans diplomasına sahip

olmak veya bu diploma yurt dışından alınmış ise Yükseköğretim Kurulunun denkliğini kabul
etmesi ve 100’lük sistemde en az 60 ve 4’lük sistemde ise en az 2.30 not ortalaması koşulunu
taşıyor olmaları, ÖSYM tarafından yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en
az 55 standart puan almış olmaları, YDS, ÜDS, sınavlarından birine girmiş olmaları gerekir.
Her öğrenci kabul döneminde, ilgili ana bilim dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunca dil
kriteri belirlenir. Yükseköğretim Kurulunun eşdeğer kabul ettiği TOEFL, IELTS ve benzeri sı-
navlara girmiş ve aldıkları puanların YDS’ye dönüştürülmüş olması gerekir. Başvuru kabulle-
rinde; 55 standart puandan az olmamak kaydıyla, Senato farklı ALES puanı alt sınırı belirle-
yebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve
ALES taban puanı Üniversite Senatosunca belirlenir.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans
diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine
sahip olmaları ve ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla baş-
vuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart
puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans
mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları ge-
rekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabu-
lünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da
değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gere-
ken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler, Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora progra-
mına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen
bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İn-
gilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite
Senatosunca karar  verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla
değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de
öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen
eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükseltilebilir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatu-
varlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senatonun kararı ile ALES puanı ara-
nabilir. Bu durumda aranan ALES puanı Senato tarafından belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek li-
sans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde,
ALES’in sözel kısmından 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az ol-
mamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans
derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının
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4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde,
ALES puanı yanı sıra, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek
sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile
başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak is-
tediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato
tarafından belirlenir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, ya-
bancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden
birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının
%50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından
belirlenir. Üniversite, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul
edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararları ile yükselti-
lebilir. Ancak, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

d) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek
temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olma-
yanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının li-
sans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak
koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart
puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak top-
lanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES
puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da
değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompo-
zisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri.) Senato tarafından belirlenir. Ancak Temel
Tıp Bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniver-
sitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğ-
renciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Te-
mel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla de-
ğerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Üniversite, yalnız Temel Tıp Puanı veya
ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

e) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:
1) Yüksek lisans programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı,

program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının
%50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların
%10’unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar sıralanır. Giriş sınavı
başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si,
yabancı dil puanının %20’si ve mülakat sınavının %10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam
puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sı-
ralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.
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2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları (ALES taban puanının Senatoca
belirlenmesi istisnası dışında) tezli yüksek lisans programındakilerle aynıdır.

3) Doktora programları için başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program
için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının %50’si, yük-
sek lisans veya bütünleşik doktora programlarına kabulde lisans diploma notunun %40’ı ve
yabancı dil sınavından aldıkları puanların %10’unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın
iki katına kadar, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Giriş sınavı başarı no-
tunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans veya lisans mezuniyet notunun
%20’si, yabancı dil puanının %20’si, 50 puandan az olmamak koşuluyla mülakat notunun
%10’u alınır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en
yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir.

4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabul koşulları aşağıdaki gibidir:
a) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci kabulünde, öğrenciler Türkiye’deki

üniversitelerin Türkçe Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin (TÖMER) yabancı uyruklu öğ-
renciler için açmış olduğu Türk Dili sınavına girip en az 70 puan almış olmaları veya muadili
bir sınavda eşdeğer puanı almış olduklarını belgelemeleri gerekir. Türkçe dil koşulunu belge-
leyemeyen öğrenciler için ise, en az biri o dilin öğretim üyesinden olmak üzere, ilgili anabilim
dalınca üç kişilik bir jüri oluşturularak Türkçe dil sınavı yapılır ve öğrencinin bu sınavda en az
70 puan alması gerekir,

b) Doktora programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde; öğrencinin anadilleri dı-
şında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS/YDS’den en az 55 puan ya
da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavda bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur.

c) Yüksek lisansa öğrenci kabulü ve bunun dışındaki hususlarda Üniversite Senatosunca
belirlenen esaslar geçerlidir.

5) İlgili ana bilim dalı başkanlığının teklif ettiği öğretim elemanlarından, varsa çoğun-
luğu ilgili ana bilim dalından oluşan listeden enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen
üç veya beş kişilik jüri, adayların mülakat değerlendirmesini yapar ve sonuçları en geç bir iş
günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir. Enstitü müdürlüğü, kazananları ilan eder.

f) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına
Üniversitede yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üni-
versite veya yüksek teknoloji enstitülerinin bilimsel araştırma birimleri bütçesinden ve/veya
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bu amaca özel olarak tahsis edilmiş bütçelerden destekle-
nebilir.

g) Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu-
nun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla ikinci lisansüstü eğitim öğ-
retim programları açılabilir.

ğ) Lisansüstü programlara başvuracak ve öğrenimini 2547 sayılı Kanunun 35’inci mad-
desine göre sürdürecek olan öğrencilerin de giriş koşullarının tamamını yerine getirmeleri zo-
runludur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

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

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programı, doktora veya sanatta ye-
terlik programından farklı alanlarda almış olan adaylar.
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b) Lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan
yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-
larından almış olan doktora ya da sanatta yeterlik adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora veya sanatta yeterlik
programından farklı alanda almış olan doktora ya da sanatta yeterlik adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki esaslara göre
başarılı olan öğrenciler kabul edilir. Öğrencinin alması gereken dersler, ilgili enstitü ana bilim
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu derslerin sayısı, öğrencilerin trans-
kriptleri ve ders içerikleri ilgili ana bilim dalı akademik kurulu tarafından incelenerek; her ya-
rıyıl için asgari üç ders olmak üzere ve azami beş dersi geçmemek kaydıyla belirlenip enstitüye
gönderilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanarak öğrenci o dersleri o dönem almaya
hak kazanır. Bu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin
yerine geçmez. Doktorada öğrenci bilimsel hazırlığı tamamlamadan üstten ders alamaz. Ancak,
yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi
müsaitse bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. Bilimsel
hazırlık programı ile ilgili devam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı,
kayıt silme ve diğer hususlarda; 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygu-
lanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir eğitim öğretim (en çok
iki yarıyıl) yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre,
bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine
dâhil edilemez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Bir yükseköğretim lisans veya lisansüstü programından mezun veya

öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitü yönetim kurulunun onayı
ile bir eğitim öğretim yılı (iki yarıyıl) özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilerin
kabulünde; yüksek lisans programı için 100’lük sistemde en az 60 ve 4’lük sistemde ise en az
2.30 not ortalaması koşulunu, doktora programı için ise, 100’lük sistemde en az 75 ve 4’lük
sistemde ise en az 2.90 not ortalaması koşulunu taşıyor olmaları gerekmektedir. Not ortalaması
esas alınarak sıralama listesine göre kontenjan ölçüsünde öğrenci kabulü yapılır. Not ortala-
masında eşitlik olması durumunda, sırasıyla, varsa ALES puanı ve ÜDS, YDS ya da diğer ya-
bancı dil sınavları puanları dikkate alınarak bir sıralama yapılır ve alınacak özel öğrenci belir-
lenir. Özel öğrenci olarak kabul edilenler, her dönem en çok üç derse kayıt yaptırabilirler. Özel
öğrenciler sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılmış derslere kaydolabilirler.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak
Üniversite ve enstitüye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerin bütün
kayıt ve kurallarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmemekle
birlikte izledikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel
öğrencilik durumu belirtilir.

(3) Özel öğrencinin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine
göre, bir lisansüstü programa kabul edilmesi hâlinde; özel öğrenci olarak almış olduğu kendi
anabilim veya bilim dalı ile ilgili derslerden yazılı başvurusu üzerine, katıldığı programdaki
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kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile alınan krediler, enstitü yönetim kurulunun onayı
ile lisansüstü programında yer alan dersler yerine sayılabilir. Alınan zorunlu ve seçmeli dersler,
lisansüstü programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersler yerine sayılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kabul

edilme koşulları şunlardır:
a) Üniversite bünyesindeki başka bir enstitü ana bilim/ana sanat dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak.
b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olmak.
c) Almış olduğu derslerin tümünü başarmış olmak.
ç) Genel not ortalamasının 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 75 puan ve dok-

tora-sanatta yeterlik için en az 85 puan veya eşdeğeri olması.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim öğretim veren lisansüstü programları arasında yapılır.

İlgili ana bilim dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş
öğrenci kontenjanlarını enstitü müdürlüğüne bildirir. Kontenjanlar, enstitü kurulunda görüşü-
lerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar; yatay geçişle ilgili müracaatlarını, akademik takvimde belirtilen tarih ara-
lığında yaparlar.

(4) Enstitü, yüksek lisans veya doktora başarı ortalama notları ile aldıkları lisansüstü
ders sayılarını, kredilerini ve başarı notlarını değerlendirerek adayları sıralar ve bu sıralama
enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Ders intibakları için ilgili anabilim dal-
larından görüş istenerek karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Kayıt, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10 – (1) Hazırlık programları ve uygulamaları dâhil, yüksek lisans, doktora

veya sanatta yeterlik giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim kurulu kararı
ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Programlarda eğitim öğrenim görmeye
hak kazanan adayların kayıtları, Üniversite akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Sı-
navı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını
yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, haklarını kaybeder. Kesin kayıt hak-
kını kazanmış adayların kayıtlarının yapılabilmesi için; özel öğrenci olanlar hariç, herhangi
bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açılmış aynı lisansüstü programında kayıtlı öğ-
renci olmadıklarını belirten yazılı beyanlarını enstitüye vermeleri gerekir. Bu beyana aykırı bir
durumun ortaya çıkması hâlinde, ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Bunun için öğrenciler; bir
yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, o yarıyıl için enstitü kurulunca açılan ders-
ler arasından danışmanlarıyla belirleyecekleri dersleri, ders kayıt formuna işleyip öğrenci katkı
payını ödediklerini gösteren belge ile birlikte ilgili enstitünün öğrenci işleri birimine teslim
ederler. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılmaz.

Öğretim yılı
MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim öğretim yılı, bu Yönetmelikteki akademik takvim-

de belirtildiği şekilde belirlenir.
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Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 12 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler, enstitü ana bilim dalı akademik kuru-

lunun önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen
derslerin hangi öğretim elemanları tarafından yürütüleceği, enstitü ana bilim dalı başkanlığının
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler, öncelikle
öğretim üyelerince verilir. Zorunlu hallerde, enstitü ana bilim veya ana sanat dalı başkanının
gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve dev-
let sanatçısı veya sanatta yeterliği olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler ver-
dirilebilir.

Ders muafiyeti ve ders saydırma işlemi
MADDE 13 – (1) Öğrencilerin ders muafiyeti ve ders saydırma işlemlerinde ilgili ana

bilim dalı akademik kurulunun görüşü alınıp, enstitü yönetim kurulunca nihai karar verilir.
(2) Bir öğrencinin enstitüye asıl öğrenci olarak kaydolmadan önceki son dört yarıyıl

içinde herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından asıl öğrenci olarak
alıp başardığı dersler, danışmanı ve ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim ku-
rulunun kararı ile kayıtlı olduğu programa aktarılabilir. Ancak aktarılacak derslerin toplamı on
iki krediyi aşamaz.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 14 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bu Yönetmeliğin 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen hususlara göre hesaplanır. Başarı notunun
hesaplanması, her bir ders için ilgili dersin öğretim elemanı tarafından enstitüye verilmiş olan
AKTS formlarına göre yapılır. Dersi veren öğretim elemanı gerekli gördüğü hallerde ara sınav
yerine ödev/proje verebilir.

(2) Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesaplanmasında bu Yönet-
melik hükümleri uygulanır. Ancak, ders geçme notu yüksek lisansta 100 puan üzerinden 70
puan, doktora/sanatta yeterlikte 75 puandır. Kredisiz dersler için puanlama yapılmaz. Bu ders-
lerde öğrenciler, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(3) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına
devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(4) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt 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 kağıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin Yükseköğretim Ku-
rulunun belirlediği ilkeler uygulanır.

Devam zorunluluğu
MADDE 15 – (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 yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz. Devamsızlık
ve başarısızlık sebebiyle tekrar alınan dersler için devam şartı aranır.

Ders tekrarı
MADDE 16 – (1) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, o derslerin açıldığı yarı-

yılda yeniden kayıt yaptırır. Seçmeli dersten başarısız olunması, dersin açılmaması, programdan
kaldırılmış olması ve benzeri durumlarda, danışmanın görüşü doğrultusunda başarısız olunan
dersin yerine başka bir lisansüstü ders alınabilir.
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(2) Öğrenci, öncelikle başarısız olduğu zorunlu dersi tekrar almak zorundadır. Bir ya-
rıyıl içerisinde en fazla on beş kredilik ders alınabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sonuçlara itiraz
MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından, sınav

tarihlerinin bitiminden itibaren en geç on gün içinde Üniversite bilgi sistemi üzerinden ilan
edilir. Sınav kâğıt ve evrakları sisteme sonuçların girilmesini takip eden beş iş günü içerisinde
ilgili birimin öğrenci işlerine tutanak karşılığı teslim edilir. Notların bilgi sistemine girilmesinin
mümkün olmadığı durumlarda sınavın yapılmasını takiben onbeş gün içerisinde tüm sınav ev-
rakları ve not çizelgesi ilgili birimin öğrenci işlerine teslim edilir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazda bulunabilir. Bu itiraz, sınav
sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak ilgili enstitünün öğrenci işleri bi-
rimine yapılır. Enstitü müdürü, ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar.
Komisyon, sınav kâğıtlarını inceleyerek herhangi bir maddî hata bulunup bulunmadığını araş-
tırır ve kesin kararını verir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en çok onbeş gün içinde
öğrenciye bildirilir.

Not ortalamaları
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumu ve not ortalamaları, ilgili enstitünün öğ-

renci işleri birimi tarafından her yarıyıl sonunda hesaplanarak belirlenir.
(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması, o yarıyılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı

not ortalamaları toplamının toplam kredi sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortala-
ma, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edildiği tarihten itibaren
almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Tekrar edilen derslerde, alınan en son
not hesaplamada dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programlarının yürütülmesi
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir.
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim

kurumunun yetkisindedir ve bu geçiş Üniversite Senatosunca belirlenecek olan ana ilkeler çer-
çevesinde yürütülür.

(3) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim ele-
manları ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim tek-
nolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan
öğretim programları açabilirler. Bu programın yürütülmesine ilişkin ilkeler Yükseköğretim Ku-
rulunun ve bu doğrultuda Üniversite Senatosunun kararları çerçevesinde yürütülür.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en
az bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı ve
başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç beşinci yarıyılın başından itibaren, her yarıyıl
tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Zorunlu ve seçmeli ders ağırlıkları ilgili ana bilim
dalı akademik kurulunda eğitim planı yapılırken belirlenir.
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(2) Danışmanın uygun görmesi halinde öğrenci, enstitü ana bilim dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en çok on iki kredilik dersi, diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans derslerinden seçebilir.

Süre
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıl-

dır. Bu üç yarıyıldan az olamaz.
(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğ-
renci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için
kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere
tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması
MADDE 22 – (1) Enstitüde kayıtlı lisansüstü eğitim öğretim gören öğrencilere danış-

manlık/rehberlik etmek üzere, enstitü yönetim kurulunca bir öğretim elemanı danışman olarak
atanır.

(2) Tezli yüksek lisans programında, enstitü ana bilim dalı/ana sanat dalı akademik ku-
rulunda alınan kararlar doğrultusunda, her öğrenci için bir tez danışmanı, en geç ilk yarıyılın
sonuna kadar ilgili enstitüye önerilir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu ona-
yıyla kesinleşir. Tez danışmanı olarak öncelikle öğretim üyeleri görevlendirilir. Zorunlu hâl-
lerde, enstitü ana bilim veya ana sanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile doktoralı öğretim görevlilerine ve devlet sanatçısı veya sanatta yeterliği olan
öğretim elemanlarına da tez danışmanlığı verilebilir. Tez konusu da en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar belirlenir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ens-
titü ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
ikinci tez danışmanı görevlendirilir. Gerek görüldüğünde, ikinci tez danışmanı, Yükseköğretim
Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yap-
makta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim elemanlarından
da görevlendirilebilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, tez danışmanı atanın-
caya kadar, ilgili ana bilim dalı/ana sanat dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından atanan ders danışmanı tarafından yürütülür.

(5) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra
ana bilim dalı başkanlığı tarafından enstitü yönetim kuruluna sunulur.

Yüksek lisans uzmanlık alan dersi
MADDE 23 – (1) Danışman, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü izle-

yen yarıyıl başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için,
tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde kayıtlı olan
öğrenciler için uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla
yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü
yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde savunmak
zorundadır. Tez danışmanlarınca tezleri kabul edilen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre ha-
zırlanmış beş nüsha tez ile birlikte tez savunma sınavına girmek üzere ilgili enstitü müdürlü-
ğüne yazılı olarak başvurur.
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(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri; biri öğrencinin tez danışmanı ve ikincisi enstitünün
içindeki ilgili ana bilim dalından, üçüncüsü ise başka yükseköğretim kurumlarının ilgili ana
bilim dalından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki yük-
seköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı
ülke vatandaşı öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç asıl, iki yedek öğretim elema-
nından oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda
kendi aralarından bir başkan seçer.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
onbeş gün, en geç bir ay sonra toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Enstitü, sınavın
sağlıklı gerçekleştirilmesinden mesuldür. Sınav, ana bilim dalı başkanlığı tarafından belirlenen
gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan
jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç
onbeş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez ça-
lışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Savunma sınavı, din-
leyicilere açık yapılabilir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez savunması hakkında oy çokluğu ile “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar,
ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-
tanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası red-
dedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz
yüksek lisans programının gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla (ders, kredi yükü, dönem
projesi ve benzeri.) kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişiği kesilir.
Azami süresi içerisinde tezini başarıyla tamamlayamayan öğrenci ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yap-
tırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili prosedür ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer
haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Tezi reddedilen öğrencinin danış-
manı veya öğrenci tez danışmanının değiştirilmesi konusunda otuz iş günü içerisinde irade be-
lirtmediği sürece ve öğrenci kaydını yenilerse öğrencilik statüsü mevcut tez danışmanıyla de-
vam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 25 – (1) Öğrenci, başarıyla savunduğu ve ilgili enstitünün tez yazım kuralla-

rına uygun olarak yazıp ciltlettiği tezini yönergede belirlenen kopya sayısı kadar, dijital kop-
yasıyla birlikte sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.
Tezi koşullara uygun teslim eden öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezli yüksek lisans diplomasında öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yük-
sek lisans programı, ikinci lisansüstü eğitim öğretim programı yoluyla da yürütülebilir. Bu
program, toplam otuz krediden az ve elli dört krediden fazla olmamak koşuluyla, en az on adet
ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Programda alınacak toplam kredi, ilgili enstitü kurulu
tarafından belirlenir. Dönem projesi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
bir rapor vermek zorundadır. Danışmanın uygun görmesi halinde dönem projesi dersi iki yarıyıl
da alınabilir.
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(2) Öğrenci, derslerini ve dönem projesini tamamlamasından sonra, enstitü ana bilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri ta-
rafından bitirme sınavına alınır. Bu sınavda öğrenciye, aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili
sorular sorulur. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğren-
cinin başarılı veya başarısız olduğuna oy çokluğuyla karar verir. Sınav sonucu, enstitü ana
bilim dalı başkanlığı tarafından, ilgili sınavı izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla
bildirilir. Bu sınavda başarısız olan öğrenci, en geç üç ay sonra tekrar sınava alınır.

(3) Lisans programına kayıtlı iken, lisans mezuniyet yılında, kendi lisans programının
zorunlu kredi hesabına katılmamış olan lisansüstü derslerden en çok üçüne kaydolmuş ve ba-
şarılı olmuş olan öğrenciler, Senato kararıyla bu dersleri tezsiz yüksek lisans ders yüküne say-
dırabilir.

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ders seçiminde ve dönem proje-

sinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak öğretim elemanlarının belirlenmesi, bu Yönetme-
liğin 22 nci maddesindeki esaslara göre yapılır.

Süre
MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının dersleri, birbirini izleyen altı yarıyıl

içinde tamamlanır. Bu süre üç yarıyıldan az olamaz.  Azami eğitim öğretim süreleri içinde me-
zun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre
ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını ödemek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Kredili derslerini (minumum otuz kredi) ve dönem projesini başarıyla

tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Zorunlu ve
seçmeli ders ağırlıkları ilgili ana bilim dalı akademik kurulunda eğitim planı yapılırken belir-
lenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları ve ilgili dönemdeki
giriş sınavlarını başarmış olmak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.
Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili ana bilim dalı akademik ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin
yerine sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 30 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

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

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
yerine getirmesi gerekir.
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(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
masından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de kırk iki krediden az ol-
mamak koşuluyla en az on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Zorunlu ve seçmeli ders ağırlıkları ilgili ana bilim dalı akademik kurulunda eğitim planı
yapılırken belirlenir.

(4) Doktora dersleri, ilgili enstitü ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de
seçilebilir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zo-
runlu veya seçmeli entegre dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Lisans ve yüksek lisans dersleri, doktora ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
(6) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programları şeklinde de dü-

zenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; enstitü kurulunun teklifi,  Senato ka-
rarı, Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Ku-
rulunca belirlenir.

Süre
MADDE 31 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için azami on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami on sekiz
yarıyıldır. Bu süre yedi yarıyıldan az olamaz.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarı ile tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(3) Azami eğitim öğretim süreleri içinde mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Ka-
nunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı paylarını öde-
mek koşulu ile kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması
hariç, öğrencilere tanınan diğer haklarından yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan doktora tezinden başarılı
olmayan öğrencilerin talepleri halinde (gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla) kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Enstitü ana bilim dalı akademik kurulu, her öğrenci için öğrencinin

bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez da-
nışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Lisans-
üstü programlarda tez danışmanı en geç ilk yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının ni-
teliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.
Öğrenci tercihleri, öğrencinin araştırmak istediği tez konu alanı ve ilgili ana bilim dalında bir
danışmana düşecek lisansüstü öğrenci sayısı dikkate alınarak, ilgili ana bilim dalı akademik
kurulu tarafından belirlenip, ana bilim dalı başkanlığınca yapılan öneri gözetilerek enstitü yö-
netim kurulu tarafından danışman ataması yapılır.

(2) Doktora tez veya sanatta yeterlik çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından
belirlenir ve yeterlik sınavından sonra ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ens-
titüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleştirilir.

(3) Tez konusu, etik kurul onayı gerektiriyorsa ilgili etik kurul onayı alındıktan sonra
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından enstitü yönetim kuruluna sunulur.
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Doktora programı uzmanlık alan dersi
MADDE 33 – (1) Danışman, her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler

için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde tez dö-
neminden itibaren kayıtlı olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan
uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, enstitü ku-
rulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin doktora çalışmasını yürütebil-

mek için temel bilgilere ve doktora tez konusu alanıyla ilgili konularda bilimsel derinliğe sahip
olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, yılda iki kez akademik takvimde belirtilen
tarihler arasında yapılır. Doktora yeterlik komitesinin belirlemiş olduğu takvim doğrultusunda
sınavın tarih ve saati ana bilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü yönetim kuruluna sunulur ve
karara bağlanır. Bu karar, öğrenciye ve jüri üyelerine enstitü tarafından yazılı olarak bildirilir.

(2) Kredilerini ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren
öğrenciler, yeterlik sınavına girer. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen
her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile doktora programına kabul
edilen her öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan beş asıl iki yedek üyeden oluşan Doktora Yeterlik Komi-
tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Yeterlik jürisi; biri tez danışmanı, en az biri de
başka yükseköğretim kurumlarının ilgili ana bilim dalından olmak üzere beş asıl, iki yedek
üyeden oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınav jürisi,
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu belirttiği formları doktora yeterlik ko-
mitesine sunar. Doktora yeterlik komitesi, sonucu ana bilim dalı başkanlığına, ana bilim dalı
başkanlığı da, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da sınava girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik
sınavı döneminde tekrar sınava alınır.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders(ler)
almasını isteyebilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az yedi dersini ba-
şarı ile tamamlamış, yirmibir kredi almış ve en az bir seminer sunmuş olan bir öğrenci, yüksek
lisans programına geçebilir. Bu hak, yeterlik sınavında başarısız olmuş öğrencilere de tanınır.
İlgili ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, bu öğ-
renciler tez aşamasından devam edebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bilim

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

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka ilgili enstitü ana bilim dalı içinden ve ilgili enstitünün farklı ana bilim dalından ya da
başka yükseköğretim kurumlarının ilgili ana bilim dalından birer üye yer alır. Üyelerin belir-
lenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında bulunan ilgili disiplinlerin
öğretim üyelerinin yer almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite top-
lantılarına izleyici olarak katılabilir.
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(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü ana bilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 36 – (1) Doktora yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine teslim eder.

(2) Tez önerisi savunması, dinleyicilere açık olarak yapılabilir ve dinleyiciler de tez
önerisine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy çok-
luğuyla karar verir. Bu karar, ilgili tez izleme komitesi tarafından tez önerisi savunmasını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu isteme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla
devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içerisinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğ-
renci ise altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından
üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin isteği halinde yeni da-
nışman ve/veya yeni tez konusu belirlenebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 37 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini ilgili olduğu enstitü tara-

fından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü ola-
rak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyelerinden olmak üzere beş üyeden oluşur. İlgili jüride en az biri, yurt içi veya yurt dışı başka
bir yükseköğretim kurumunun ilgili ana bilim dalı öğretim üyelerinden olmalıdır.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içerisinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden
oluşur. Tez savunma sınavı, dinleyicilere açık olarak yapılabilir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında oy çokluğuyla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararlarından birini gerekçeli olarak
verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün
içerisinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en
geç altı ay içerisinde gereğini yaparak tezini enstitüye teslim eder ve zaruri haller dışında aynı
jüri önünde tezini yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi red-
dedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-
lardan tezde başarılı olmayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
Tezi reddedilen öğrenci tez danışmanının değiştirilmesi konusunda otuz iş günü içerisinde irade
belirtmediği ve kaydını yenilediği sürece öğrencilik statüsü mevcut tez danışmanıyla devam
eder.
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Doktora diploması
MADDE 38 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, doktora tezini istenilen kopya sayısı kadar ciltleterek tez savunma sınavına giriş ta-
rihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve enstitü yönetim kurulunun istediği
diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması
almaya hak kazanır. Doktora diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ana bilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 39 – (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.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

Süre
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on sekiz yarıyıldır.
Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili düzenlemeler, Senato tarafından belir-
lenir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını (a) bendinde belirtildiği üzere altı yılsonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için dokuz yılsonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini,
sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
ek süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje
çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-
lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam
eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı
olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 41 – (1) Enstitü ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders ve uygulama

seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
ilgili enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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(2) Danışman, öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen doktoralı öğretim
görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 42 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul
edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri, ilgili enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının
öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla "kabul", "red" veya "düzeltme" kararı
verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğ-
renciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin ilgili hü-
kümlerine göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 8/2/2008 tarihli ve 26781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim öğretim yılı ve öncesi lisansüstü eğitim

veren birimlerde öğrenime başlayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin yayımından itibaren otuz iş
günü içerisinde yazılı müracaatları halinde hakları saklıdır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tes-
pit Sınavı (KPDS)’nda başarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-
lışma 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) Merkez: Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak Üniversitede yürütülen önlisans, lisans

tamamlama, lisans, yüksek lisans, doktora ve sürekli eğitim dahil, ders, kurs, seminer, konfe-
rans, sertifika programı gibi tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için
plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.

b) Yükseköğretimin zaman ve mekân sınırlılığını gidererek yeni öğrenci kitlelerine ya-
yılmasını sağlamak.

c) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle verimliliği
artırmak, bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak.

ç) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam olanaklarını kullanarak eğitimin
etkinliğini artırmak.

d) Eğitim-öğretim olanaklarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversi-
teler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkileşimi ve
yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve is-
teklerine yardımcı olmak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü, doktora ve yetişkin
eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve ders programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte
olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.

e) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.

Sayfa : 130                             RESMÎ GAZETE                             18 Haziran 2013 – Sayı : 28681

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 128



f) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyar-
layarak, verimlilik ve başarılarının geliştirilmelerine katkıda bulunmak.

g) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak.
ğ) Üniversitede uzaktan eğitime ilişkin etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi için her türlü

idari, teknik ve akademik tedbirleri almak.
h) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının aksaksız biçimde

çalışmasını sağlamak ve yönetimini gerçekleştirmek.
ı) Merkez için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak ya da mevcut yazılımları

ihtiyaca göre güncellemek.
i) Uzaktan eğitim ile ilgili ders, seminer ya da kurslar için internet tabanlı öğretim ma-

teryalleri geliştirmek ve uygulamak.
j) Üniversitenin farklı birimlerinde ve diğer üniversitelerde uzaktan eğitim sistemlerini

kurmak, Üniversite alt yapısını kullanarak bu konuda çözümler geliştirmek, ürün ve danışman-
lık hizmetleri vermek.

k) Uzaktan eğitim hakkındaki birikimi diğer kurum ve kuruluşlarla paylaşmak, uzaktan
eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli veya yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, sü-
reli/süresiz yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için bilgi ve ile-

tişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan eğitim kapsamında kurslar, seminerler, konferanslar,
benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak.

b) Senato kararları çerçevesinde önlisans, lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eği-
tim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında görüş bildirmek.

c) Uzaktan eğitim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yüksek-
öğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde ça-
lışan akademisyenlerle ortak yüksek lisans, doktora dersleri ve sınavları için gerekli altyapıyı
sağlamak.

d) Uzaktan eğitimle ilgili iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uy-
gulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek.

e) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişim altyapısı konularında ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla iletişim, etkileşim ve işbirliği sağlamak.

f) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kurum ve kuruluşlarla uzaktan eğitim ile
ilgili işbirliği yapmak.

g) Uzaktan eğitime ilişkin mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uy-
gulamalar planlamak ve düzenlemek.

ğ) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.
h) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri

hazırlamak.
ı) Üniversite içi ve Üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını

ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak,
gerekli koordinasyonları sağlamak.

i) Bilgi toplumu geçiş sürecinde ülke kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı uygula-
maların e-öğrenme aracılığıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yap-
mak.

j) Kamu ve özel kuruluşlara ve kişilere uzaktan eğitimle verilecek yaşam boyu eğitime
yönelik ders, seminer, konferans gibi çalışmalara ilişkin proje geliştirmek, geliştirilen projelerin
hayata geçirilmesini sağlamak.

k) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş-
birliği yapmak.
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l) Teknolojideki gelişmelere ve koşullara göre uzaktan eğitimle ilgili her türlü görevin
güncellenmesini sağlamak ve bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmek.

m) Uzaktan eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca ka-
rarlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı ve kadrolu öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendiri-
lebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden
ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda Yönetim
Kurulu üyelerinin en kıdemlisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür
yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bu-
lunmaması halinde görevi sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak.
ç) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
d) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.
e) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
f) Uygulanan programlar ve faaliyetlere ilişkin olarak enstitüler, fakülteler, yüksekokul-

lar, meslek yüksekokulları, Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgi İşlem Dairesi Başkan-
lığı, uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı diğer bölümlerde eşgüdümü sağ-
lamak.

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim
Kurulunun görüşünü de alarak Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe
sunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak.
ı) Uzaktan eğitim programlarında eğitim verecek olan önlisans, lisans tamamlama, li-

sans, lisansüstü ve doktora programı öğretim elemanlarını; bölüm başkanlarının ve ilgili ku-
rumların yöneticilerinin de görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak.

i) İnternet üzerinden sanal eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının görüşül-
mesi sırasında ilgili yüksekokul, fakülte ve enstitü kurullarında ilgili bölüm başkanlarıyla bir-
likte toplantılara katılmak.

(3) Müdürün önerisi ile çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite bi-
rimlerinde görevli öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı
olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevden
ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları dâhil beş kişiden olu-

şur. Diğer üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin boşalması
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halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Ku-
rulu toplantılarına başkanlık yapar. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az altı
kez salt çoğunlukla toplanır ve kararları oy çokluğu ile alır. Eşitlik halinde Müdürün oyu yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdürün önerisi üzerine, gerektiğinde Üniversite içinden
ve dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Ancak bu kişiler oy kullanamazlar.

(2) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez yönetimi ile ilgili kararlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel

toplantılara katılmak için yapacakları destek isteklerini değerlendirmek.
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak.
d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
e) Bölüm başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle il-

gili tavsiye kararları almak.
f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak.
g) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden

geçirmek, konuyla ilgili bölüm başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile is-
tekleri halinde ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden
olmak üzere en az beş üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlen-
dirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur
ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile toplanır.

(5) 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 Merkezin faaliyetleri hakkında öne-

rilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün talebi

üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik

Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları

ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve ça-

lışma 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) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, uygulama ve

araştırma merkezi, araştırma laboratuvarı, yapım, bakım, onarım atölyesi ve pilot tesisler gibi

birimleri,

b) Merkez (SÜBİTAM): Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Siirt Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları ve Organları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte araştırma labo-

ratuvarı, uygulama ve araştırma merkezi ile benzer birimler arasındaki ilişkilerde eşgüdümü

sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek ve bunların AR–GE (araştırma geliştirme) olanaklarının

birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak,
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b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek,
Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR–GE birimlerinde ortak kullanıma
sunmak,

c) AR–GE faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla merkezi
laboratuvar, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak,

ç) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel
bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırmalar yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü
alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak,

d) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye
duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim
aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek ve pilot
tesisler kurmak,

e) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem
zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin saptanmasına ve kontrolüne, hata nedenlerinin gi-
derilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak,

f) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile
işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları
teminine çalışmak,

g) Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik sonuçlara ulaşacaklara öncelik vermek üzere etik
kurallar içerisinde, temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve
uygulamak,

ğ) Araştırıcıların araştırma yapmalarına engel oluşturan durumları imkanlar dahilinde
ortadan kaldırmak,

h) Merkezin ihtiyacı olan elemanların yurt içinde ve dışında yetiştirilmesine yönelik
çalışmalar yapmak, yurt dışından bu amaçlarla geleceklere olanak hazırlamak, öneriler geliş-
tirmek,

ı) Bilim ve teknoloji alanında ün yapmış araştırıcıların Üniversite bünyesinde istihdam
edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

i) Karakterizasyon, standardizasyon ve kalite kontrolü amacı ile gerekli analiz, test, öl-
çüm ve tetkikleri yapmak; bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,

j) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda ulusal ve uluslararası seminer, sempoz-
yum, kongre ve konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,

k) Merkezin çalışma alanına giren konularda yayınlar yapmak, yurtiçi ve yurtdışı araş-
tırmacılarla ortak proje ve bilimsel çalışmalar yapmak,

l) Merkezin çalışma alanına giren konularda kurslar düzenleyerek, katılımcılara katılım
belgesi ve sertifika vermek,

m) Rektör tarafından verilen ve Merkezin çalışma amacına giren diğer görevleri yapmak.
Merkezin organları

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu,
b) Danışma Kurulu,
c) Müdür.
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Yönetim Kurulu

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte toplam

yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanı ile ilgili en az doktora un-

vanına sahip öğretim üyeleri arasından, Müdürün göstereceği iki kat aday arasından Rektör ta-

rafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Yö-

netim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yar-

dımcısı üstlenir.

(2) Yönetim Kurulu her eğitim-öğretim yarıyılında en az iki kez salt çoğunlukla toplanır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır. Oyların eşit çıkması

durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3)Yönetim Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin

Yönetim Kurulundaki üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğinde eksilme olması halinde

aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak; çalışma düzenini, Mer-

kezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek, Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili

kararlar almak,

b) Gerekli düzenleyici işlemleri hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,

c) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR–GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak ele-

manları belirlemek,

ç) Merkezin çalışma prensipleri, laboratuvarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin ko-

nularda gerekli kararları almak,

d) Müdürlükçe hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak,

e) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak,

f) Danışma Kurulunda oluşan görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almak,

g) Sunulan projelerin Merkez amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve uy-

gun projeler için çalışma ortamı hazırlamak ve önerilerde bulunmak,

ğ) Araştırma gruplarını belirlemek ve bunların tekliflerini hazırlamak,

h) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

Danışma Kurulu

MADDE 9 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu; doğal üyelere ek olarak, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla

doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite

içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en

az on beş en çok otuz kişiden oluşur.

(2) Görev süresi bitmeden ayrılan veya altı aydan fazla süreyle başka yerde görevlen-

dirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan Danışma Kurulu üyelerinin yerine aynı usulle

yeni üyeler belirlenir. Bu şekilde görevlendirilen yeni üyelerin görev süresi, diğer üyelerin gö-

rev süresi tamamlanana kadardır.
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(3) İstekleri halinde Danışma Kurulunda görevlendirilecek ilgili kurum ve kuruluşların
temsilcileri, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Danışma
Kurulunun Başkanlığını Rektör yürütür. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Rektörün veya
görevlendirdiği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine salt çoğunluk aranmadan toplanır. Mer-
kezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında Merkezin işlevle-

riyle ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar
hakkında görüş bildirmek,

b) Bölgedeki sanayi kuruluşları, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği orta-
mının oluşturulup geliştirilmesine alacağı kararlarla katkıda bulunmak,

c) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek
ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek,

ç) Merkezin amaç ve faaliyet alanı ile ilgili uzman kişilerin görüş ve düşüncelerinin
alınmasına imkan sağlamak.

Müdür

MADDE 11 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm
faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendi-
rilmelerinde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 12 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda, yönetim ve işleyişinden
sorumlu kişidir. Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin işleyişiyle ilgili bütün tedbirleri almak ve uygu-
lamak,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin işleyişini izlemek ve denetlemek,
ç) Merkez laboratuarı ve AR–GE birimleri gibi Merkeze bağlı araştırma geliştirme bi-

rimlerindeki araç gerecin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işleyiş ve çalışmasını sağlamak
amacıyla her türlü tedbiri almak ve uygulamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve
Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak,

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı
amacıyla girişimlerde bulunmak,

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya ko-
nulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna bilgi vermek,

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle bir-
likte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak,

ğ) Merkez ve AR–GE birimlerinin Üniversite elemanlarınca kullanımı, mesai saatleri
içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili düzenleyici işlemlerin hazırlanmasını sağlamak,

h) Rektörce verilen diğer görevleri yapmak.
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Müdür yardımcıları

MADDE 13 – (1) Müdürün önerisiyle, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör ta-

rafından Merkeze iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, laboratuvarlar arası

koordinasyonu sağlamak ve Müdüre yardımcı olmak üzere görevlendirilirler. Müdürün görev

başında bulunmadığı durumlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün görev

süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcıla-

rının da görevi sona erer.

Araştırma grupları

MADDE 14 – (1) Araştırma grupları, Merkezin görevlerinin tümünü belirli bir bilimsel

kapsam içerisinde gerçekleştiren organizasyon birimleridir. Araştırma grupları, Müdürlüğe

karşı sorumlu olan ve Müdür tarafından görevlendirilen grup başkanı tarafından yönetilir ve

Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

(2) İhtiyaç duyulması halinde bu gruplara bağlı alt gruplar oluşturulur ve her bir alt

grup için Yönetim Kurulu kararı ile bir yönetici görevlendirilir.

Laboratuvarlar

MADDE 15 – (1) Labarotuvarlar; gruplar ve alt gruplara hizmet eden birimler olup,

Merkezin faaliyetleri içerisinde yer alan çeşitli analiz, test, ölçüm ve üretimlerin gerçekleşti-

rildiği yerler olup, Yönetim Kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

Laboratuvarlar, Müdüre karşı sorumlu olan ve Müdür tarafından görevlendirilen laboratuvar

yöneticisi tarafından yönetilir.

(2) Laboratuvar yöneticilerinin görevleri; laboratuvarların yönetim ve denetimini sağ-

lamak, çalışmaları planlamak, sağlıklı bir biçimde yürütmek, aletlerin bakım ve onarımını ya-

parak bunların çalışır durumda olmasını sağlamak, ihtiyaç duyulan makine–teçhizat ve diğer

malzemelerin temini konusunda çalışmalar yapmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

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

devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAMELERİN YAYIMLANMASI
HAKKINDA TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: MHG/2013-08)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’ de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’nin 4 üncü maddesinde tanımlanan
teknik şartnamelerin listesinin yayımlanmasıdır. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında,

CE işareti iliştirilecek yapı malzemelerine dair teknik şartnameleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC)’ne dayanı-

larak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
c) Eşvarlık Dönemi: İmalatçıların, yapı malzemelerini ulusal standartlara veya uyum-

laştırılmış standartlara göre piyasaya arz edebilecekleri zaman aralığını,
ç) Yapı Daimi Komitesi: AB üyesi ülkeler tarafından atanan temsilcilerden oluşan,

89/106/EEC direktifinin uygulanmasından ve yürütülmesinden doğan sorunları inceleyen bi-
rimi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Standartların Yayımlanması

Uyumlaştırılmış standartların yayımlanması
MADDE 5 – (1) AB Resmi Gazetesinde yayımlanan ve Türk Standardları Enstitüsünce

uyumlaştırılmış standartların referans numaralarını, yürürlük tarihlerini, eşvarlık dönemi baş-
langıç ve bitiş tarihlerini kapsayan liste bu Tebliğ ekinde yayımlanır.

(2) 28/2/2013 tarihli AB Resmî Gazetesi (Official Journal) C serisi 059 numara altında
yayımlanan ve Komisyon İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde
(http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=cpd.hs) yayımladığı
ve Türk Standardları Enstitüsü’nün uyumlaştırarak 30/4/2013 tarihine kadar yürürlüğe koyduğu
teknik şartnamelerin listesi EK-1’de yer almaktadır.

(3) Bu Tebliğ EK-1’deki listede yer alan uyumlaştırılmış standartlar kapsamındaki yapı
malzemelerinin listede belirtilen eşvarlık dönemi öncesinde CE işareti iliştirilerek piyasaya arz
edilmesi mümkün değildir.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eşvarlık Dönemi ile İlgili Hükümler

Eşvarlık döneminde ürünlere uygulanacak değerlendirme ve piyasaya arz edilme
esasları

MADDE 6 – (1) Ulusal bir standart kapsamında olan yapı malzemeleri bu Tebliğ
EK-1’inde listelenen bir uyumlaştırılmış standart kapsamına girdiğinde bu yapı malzemelerinin
uygunluk değerlendirme işlemleri;

a) İlgili uyumlaştırılmış standardın  eşvarlık dönemi başlangıç tarihinden itibaren hem
ilgili ulusal standardına hem de ilgili uyumlaştırılmış standardına göre yapılabilir.

b) İlgili uyumlaştırılmış standardın eşvarlık dönemi bitiş tarihinden itibaren, sadece
uyumlaştırılmış standarda göre yapılır.

(2) Uyumlaştırılmış bir standardın versiyonunun bu Tebliğ ile değişmesi veya mevcut
uyumlaştırılmış standardın başka bir uyumlaştırılmış standart kapsamına alınması durumunda
ilgili standartlar kapsamındaki yapı malzemelerinin uygunluk değerlendirme işlemleri;

a) Eşvarlık dönemi süresince mevcut uyumlaştırılmış standarda veya kapsamına alındığı
standarda veya  standardın yeni versiyonuna  göre yapılır.

b) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra ilgili standardın yeni versiyonuna veya artık
kapsamında olduğu standarda göre yapılır.  

(3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen uygulamalarda bu Tebliğ Ek-1
Listede yer alan hEN Standartlarından adapte edilen Uyumlaştırılmış Standartlar esas alınır. 

(4) Eşvarlık dönemi bitiş tarihinden sonra, yapı malzemelerinin uygunluk değerlendir-
me ve belgelendirme faaliyetleri bu Tebliğ EK-1’de listelenen ilgili uyumlaştırılmış standarda
göre yapılır. İmalatçıların ürettikleri yapı malzemelerine ilişkin ilgili uyumlaştırılmış standartla
çelişen ve çakışan tüm şartnamelere göre düzenlenen mevcut ulusal onay veya belgelerin ge-
çerliliği, belgenin veya ulusal onayın geçerlilik süresi ne olursa olsun, eşvarlık döneminin bi-
timinde sona erer.

(5) Eş varlık dönemindeki uygulamalarda, ilgili ulusal standardın veya uyumlaştırılmış
standardın eski versiyonunun TSE tarafından iptal edilmiş olması, bu yapı malzemesi ile ilgili
mevcut belgelerin geçerliliğini ve mevcut veya devam eden belgelendirme faaliyetlerinin ulusal
standarda veya uyumlaştırılmış standartlara göre yapılmasına engel teşkil etmez.

(6) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre uygunluk
değerlendirilmesi yapılmış ürünler, imalatçıların ilgili mevzuatla verilmiş yükümlülükleri de
yerine getirmesi şartıyla piyasaya arz edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Ya-
yımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: MHG /2012-09) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, denizler hariç, kıyı suları dâhil olmak üzere yü-

zeysel sular ve yeraltı sularının bütüncül bir yaklaşımla korunması ve planlanmasına yönelik

havza koruma ve yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması için kurumlar arası koordi-

nasyonun sağlanması ve uygulamaların takibi için gerekli usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, havza yönetim heyetlerinin teşekkülü ile bu heyetlerin ça-

lışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesi ile

17/10/2012 tarihli ve 28444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Havzalarının Korunması

ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

b) Havza koruma eylem planı: Su kaynakları potansiyelinin her türlü kullanım maksadı

ile korunması, kullanımının sağlanması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kay-

naklarının kalitesinin iyileştirilmesi gayesi ile hazırlanan planı,

c) Havza yönetim heyeti: Havza yönetim planlarının hazırlanması, uygulamaların iz-

lenmesi ve değerlendirmesiyle alakalı çalışmaları havza ölçeğinde yürütmek maksadıyla her

bir havza için ayrı ayrı oluşturulan ve teşkil esasları bu Tebliğde verilen heyeti,

ç) Havza yönetim heyeti başkanı: Havzanın tek bir ilden meydana gelmesi durumunda

o ilin valisini, havzanın birden fazla ili kapsaması durumunda ise havzaya özgü hususlar dikkate

alınarak EK-1’de yer alan ilin valisini,

d) Havza yönetim heyeti üyeleri: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyelerinin bağlı

bulunduğu kurum ve kuruluşların taşra teşkilatı, yerel yönetimler ve Havza Yönetim Heyeti

Başkanı tarafından belirlenecek üniversite ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini,
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e) Havza Yönlendirme Kurulu: Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi kurumların

merkez teşkilatlarındaki ilgili birimlerin en az genel müdür seviyesinde olmak üzere üst düzey

yetkililerinden oluşan merkez kurulu,

f) Havza yönetim planı: Su havzasındaki su kaynaklarının ve canlı hayatının korunma-

sını, geliştirilmesini ve bozulmamasını sağlamak üzere su kaynakları için sürdürülebilir bir ko-

ruma-kullanma dengesi gözetilerek havzanın bütünü esas alınarak hazırlanan planı,

g) SYGM: Su Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

ğ) Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu: 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan 2012/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Kurulu,

h) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi: Türkiye su havzalarının doğal kaynaklarının ko-

runması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili kararlara ve yatırım programlarına

rehberlik sağlamak; toplumun, havzaların ekolojik, ekonomik ve sosyal fayda ve hizmetleri

ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin yeterli düzeyde ve sürdürülebilir olarak karşılanması için

yapılacak çalışmalara yol göstermek gayesiyle hazırlanan stratejiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Havza Yönlendirme Kurulunun Teşkili ile Havza Yönetim

Heyetinin Teşkili ve Çalışma Usul ve Esasları

Havza Yönlendirme Kurulunun teşkili ve görevleri

MADDE 5 – (1) Havza Yönlendirme Kuruluna Bakanlık Müsteşarı başkanlık eder.

Kurul, Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu üyesi Bakanlıklardan en az ilgili Genel Müdürleri

veya görevlendireceği bir temsilci ile Türkiye Su Enstitüsü Başkanından veya görevlendireceği

bir temsilciden oluşur. Havza Yönlendirme Kurulu üç ayda bir toplanır.

(2) Havza Yönlendirme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Havza Koruma Eylem Planları tamamlanan havzalar için belirlenen kısa, orta ve

uzun vadedeki uygulamaların gerçekleşmesini sağlamak için uygulamaları takip etmek ve hız-

landırmak.

b) Havza Koruma Eylem Planları devam eden havzalar için kurumlar arası koordinas-

yonu sağlamak.

c) Havza Koruma Eylem Planlarının Havza Yönetim Planlarına dönüştürülmesi çalış-

malarında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve takip etmek.

ç) Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında gelişmeleri takip etmek ve koordinas-

yonu sağlamak.

d) İçme ve kullanma suyu havzaları için yapılan ve yapılacak olan özel hüküm belirleme

çalışmalarına koordinasyonu sağlamak ve gelişmeleri değerlendirmek.

18 Haziran 2013 – Sayı : 28681                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 183

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 181



(3) Havza Yönlendirme Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda toplantıya ilgili Havza

Yönetim Heyeti Başkanını ve beraberinde Havza Yönetim Heyeti üyesi veya üyelerini davet

edebilir.

(4) Havza Yönlendirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini SYGM yürütür.

Havza Yönetim Heyeti teşkili

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından her havza için ayrı bir Havza Yönetim Heyeti teş-

kil edilir.

(2) Havza Yönetim Heyetlerine, havzanın bir ili kapsaması halinde o ilin valisi, havza-

nın birden fazla ili kapsaması durumunda, Bakanlıkça belirlenen ve EK-1’de belirtilen vali

başkanlık eder.

(3) Havza Yönetim Heyetlerinin üyeleri, havzadaki bütün paydaşları temsil edecek şe-

kilde ilgili kurum ve kuruluşların taşra teşkilatının, yerel yönetimlerin, üniversitelerin ve sivil

toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ve ihtiyaç duyulan konulardaki diğer uzmanlardan oluş-

turulur.

(4) Havza Yönetim Heyetleri, EK-1 ile belirtilen Vali Başkanlığında, İl Belediye Baş-

kanları, büyük şehirlerde Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri,

büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlerde İl Özel İdaresi Genel Sekreterleri, havzada

bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Mü-

dürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürleri,

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürleri, İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürleri, İl Kültür

ve Turizm Müdürleri, İlbank A.Ş. Bölge Müdürleri, Kalkınma Ajansı Genel Sekreterleri, Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri, Halk Sağlığı Müdürleri, sulama birlikleri temsilcisi,

SYGM’nin en az Şube Müdürü seviyesinde bir yetkilisi, sanayi ve ticaret odasının bir temsilcisi

ve heyet katılımcılarının oy çokluğu ile belirleyeceği su yönetimi konusunda çalışan sivil top-

lum kuruluşları ve üniversiteleri temsilen ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetimlerinden yetkili

birer temsilcinin katılımı ile oluşur.

(5) Havza Yönetim Heyeti Başkanınca gerek duyulduğu takdirde havza heyetine; özel

sektör temsilcisi, havzada bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürleri, İl

Afet ve Acil Durum Müdürleri, Dışişleri Bakanlığı, Sulama Kooperatifleri temsilcisi, su ürün-

leri yetiştiriciliği sektöründen birer temsilcinin katılımı, elektrik üretim santral yetkililerinin

temsilcisi, özel sektör hidroelektrik santral temsilcileri ile ihtiyaç duyduğu konulardaki diğer

uzmanların katılımı sağlanır.

(6) Havza Yönetim Heyetinden, dördüncü fıkradaki kurumlardan en az birer temsilci

olmak üzere başkan hariç onaltı kişiden teşkil edilen bir üst heyet belirlenir. Her kurum ve

kuruluş heyette yer alacak temsilcisini kendisi belirler. Havza Yönetim Heyeti Başkanı gerek
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gördüğü durumlarda üst heyet üyesi sayısını en fazla yirmibeş kişiyle sınırlı olmak şartıyla be-

lirlemeye yetkilidir. Üst Heyet, Havza Yönetim Heyeti tarafından alınan kararların uygunlu-

ğunu değerlendirir ve onaylar.

(7) Havza Yönetim Heyetinin sekretarya hizmetlerini koordinatör valilikteki Devlet Su

İşleri Bölge Müdürlüğü/Şube Müdürlüğü yapar.

Havza Yönetim Heyeti görevleri, çalışma usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Havza Yönetim Heyetinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça hazırlanacak havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarına

katkıda bulunmak.

b) Havza koruma eylem planları ve havza yönetim planlarının uygulanmasını izlemek,

değerlendirmek ve ilgili kurumlara gerekli yaptırımlar için bildirimde bulunmak.

c) İçme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmaların takibini yap-

mak ve özel hükümlerin uygulanmasını sağlamak.

ç) İhtiyaç duyulması halinde havza yönetim planlarının revizyonu çalışmalarına katkıda

bulunmak.

d) İlgili kurum veya kuruluşun sunduğu denetim ve yaptırım sonuçlarını değerlendirerek

rapor halinde yönlendirme kuruluna sunmak.

e) Havza Yönetim Planlarının hazırlanması, gözden geçirilmesi ve güncellenmesi sü-

recinde halkın bilgiye erişimi, görüşlerinin alınması ve aktif katılımını sağlamak; halka plan

hazırlık süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmak; plan kararları nihai duruma gelmeden önce

mahalli toplantılarla ve basın aracılığıyla duyurmak ve halkın görüşlerini almak.

f) Su kalitesi ve miktarı ile ilgili izleme sonuçlarını ortak bir veri tabanında kayıt altına

almak, ilgili havza birimleri ile paylaşmak, değerlendirilmiş ve raporlanmış izleme sonuçlarını

tartışarak Havza Yönetimi Planları ile ilgili görüş oluşturmak.

(2) Havza Yönetim Heyeti, çalışmalarını Bakanlıkça belirlenecek formatta hazırladığı

raporlarla Havza Yönlendirme Kuruluna üç ayda bir sunar.

(3) Havza Yönetim Heyeti ayda bir kez toplanır. Havza Yönetim heyeti içerisinden teş-

kil edilecek üst heyet üç ayda bir toplanır. Heyet Başkanı gerekli gördüğü durumlarda ayrıca

toplantı kararı verebilir. Heyetin toplanabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır.

Heyet kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Heyet Başkanının kullandığı oy

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Haziran 2013 

SALI 
Sayı : 28681 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

“Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kükürtlü Mah., 3869 Ada 2 Parsel Sayılı 1.902,62 m2 

Yüzölçümlü Arsalı Kargir Altı Katlı Bina Vasıflı Taşınmazın Peşin Satışı” 2886 sayılı 

D.İ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 

Muhammen Bedel : 3.372.085,80.-TL 

Geçici Teminat %3 : 101.162,58.-TL 

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 02.07.2013 SALI günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı İhale Şartname 

Hazırlama Şb. Müd.de görülebileceği gibi 250,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. 
 

S. 

No İlçesi Mahallesi 

Ada 

Parsel No 

Toplam 

m2 

Belediye 

Hissesi İmar Durumu 

1 Osmangazi Kükürtlü 3869-2 1.902,62 m2 Tam Kask:1,25 mt.  

H:15,50 mt. Ayrık 

Nizam 5 Kat 

Konut Alanı  

 

ŞİRKETLERİN ŞAHISLARIN 

1. İmza Sirküsü 1. İmza Sirküsü 

2. Vekil ise Vekaletname 2. Vekil ise Vekaletname 

3. Ticaret ve San. Odası Belgesi 3. Nüfus Cüzdan Sureti 

4. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 4. İkametgah Senedi 

5. Şartname Alındı Makbuzu 5. Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

 6. Şartname Alındı Makbuzu 
 

İç zarfları havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.30’a kadar Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Acemler Yerleşkesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şartname Haz. Şb. 

Md. Sırameşeler Mh. Avrupa Konseyi Cd. 3/14 Hizmet Binası D Blok K: 2 16190 Osmangazi/Bursa 

adresine makbuz karşılığı vermeleri gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 5129/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Fatih Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda Ticaret+Konut+Turizm alanında kalan 12.658,85 m2 yüzölçümlü 534 ada 3 parselin 

2886 sayılı yasanın 36. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü satılması işidir. 

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden satın 

alınabilir. 

3 - İhale 02.07.2013 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde 2886 sayılı yasanın 36. 

maddesine göre kapalı teklif usulü yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

Özel Kişiler: a) Nüfus cüzdan fotokopisi 

 b) Tebligat Adresi  

 c) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

Tüzel Kişiler: a) Faaliyet Belgesi  

 b) İmza sirküleri  

 c) İhaleye katılacak için yetki belgesi  

 d) Ticaret Sicil Gazetesi  

 e) Geçici teminat makbuzu getireceklerdir. 

5 - İhale Belediye Encümenince Belediye Encümen odasında yapılacaktır. 

6 - İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 01.07.2013 günü 

Saat: 17.00’a kadar Büyükçekmece Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

 Ada/Parsel Yüzölçümü Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Gün-Saati 

 534/3 12.658,85 m2 19.304.746,25 TL 579.142,39 TL 02/07/2013-10:30 

 5236/1-1 

—— • —— 

KURULUŞUMUZ PARKINDA MEVCUT DE 18000 ve DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERDE 

KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MUHTELİF SEGMAN SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/77185 

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 : 4 Kalem Muhtelif Segman 

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 19/07/2013 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. 5172/1-1 



18 Haziran 2013 – Sayı : 28681 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

HURDA BETON TRAVERS KAPALI ZARF YÖNTEMİ İLE SATIŞI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Arifiye-Köseköy yol yenileme çalışmaları 

kapsamında, yoldan sökülen ve kullanılamayacak durumda olan 20.000 Ad. Hurda beton 

traversin, bulunduğu yerden, olduğu şekli ile, nakliye ve diğer giderlerinin alıcıya ait olmak üzere, 

varsa üzerindeki demir bağlantı malzemelerinin alıcı tarafından sökülüp, Kuruluşumuza teslim 

edilmesi ve bedelinin peşin ödenmesi şartıyla, (muhammen bedeli 1,50 TL /Ad.) Kapalı Zarf 

Yöntemi satışı yapılacaktır. 

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 25/06/2013 T. Saat: 14.30’de yapılacaktır. 

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 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 25/06/2013 Saat 14.30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 50.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5153/1-1 

————— 
KATENER HATTININ 1950.LİK PANTOGRAFDAN 1600’LÜK PANTOGRAFA 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2013/76812 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İstanbul 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi : 0216 337 82 14 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Köseköy-Adapazarı arası çift hat katener 

sistemlerinin, 1950.lik Pantografdan 1600’lük pantografa uygun hale dönüştürülmesi 

hizmetlerinin, (ihtiyaç listesinde belirtilen hizmet kalemleri) yaptırılması işi.  

3 - İhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığı’nda 09/07/2013 T. Saat: 14.00’de yapılacaktır. 

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 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

Haydarpaşa İSTANBUL’a 09/07/2013 Saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 1. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 150.TL bedelle 

temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5154/1-1 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı, veri depolama 

sistemi ve bileşenleri 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, şartname bedelini (140.-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, Ofis tip 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, 24.06.2013 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 soma teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili 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. 

 5246/1-1 
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3000 ADET TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetim Daire 

Başkanlığı ihtiyacı olan 3000 adet Elektronik Yoklama (e-yoklama) Projesi kapsamında ihtiyaç 

duyulan 3.000 adet tablet bilgisayarın 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, şartname bedelini (140.-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 şartnamesi, Ofis tip 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, 26/06/2013 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 teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili 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 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. 

 5247/1-1 
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PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN ÇALIŞTIRILMASI HİZMETİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt numarası : 2013/76074 

1 - İdarenin 

a) Adresi : 500 Evler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. km Şeker Sok. 

Ereğli/KONYA  

b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 Kampanya döneminde aşağıda 

belirtilen kantarlarda bulunan 11 adet pancar boşaltma 

makinelerinin çalıştırılması, iş bitimi, bakım ve onarımının 

yapılması işidir. 
 

Bölge kantarlarında 630.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi 

BÖLGE ADI KANTAR ADI BOŞALTILACAK TON MAKİNE ADEDİ 

KARAMAN Demiryurt 68.000 1 Elektrikli 

KARAMAN Karaman 70.000 1 Elektrikli 

KARAMAN Kılbasan 141.000 1 Dizel, 2 Elektrikli 

KARAMAN Kızık 81.000 1 Dizel, 1 Elektrikli 

KARAMAN Sudurağı 140.000 2 Elektrikli 

KARAPINAR Hotamış 130.000 2 Elektrikli  

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikasına bağlı bölge kantarları  

c) İşin süresi : Fabrikamızın 2013/2014 pancar kampanya süresidir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası  

b) Tarihi ve saati : 05/07/2013 - saat 14:00 

4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 100,00.-TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 5207/1-1 
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TÜRBİN İZLEME VE VERİ KAYIT SİSTEMİNİN TEMİNİ, MONTAJI VE 

DEVREYE ALINMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

 TAVŞANLI - KÜTAHYA 

EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali 4 ve 5. Üniteler Türbin yataklarında mevcut bulunan 

vibrasyon, genleşme alıcılarının değiştirilmesi, işletme değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve 

kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi ile 4 ve 5. Üniteler Kazan Besleme Pompaları (KBP) 

işletme vibrasyon değerlerinin anlık olarak izlenebilir ve kayıt altına alınabilir duruma getirilmesi işi. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/77573 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Tavşanlı - Kütahya 

b) Telefon ve faks numarası : 0274 638 30 53 - 0274 638 31 05  

c) Elektronik posta adresi (varsa) : - 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Türbin İzleme ve Veri Kayıt Sisteminin Temini, 

Montajı ve Devreye Alınması İşi - Mal alımı 

b) Teslim yeri : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

c) Teslim süresi : FİRMA ile sözleşme imzalanıp, malzemelerin 

ambarımıza teslimi ile birlikte 4. Ünite için çalışma 

şartları uygun olduğu taktirde FİRMA çalışmalarına 

başlayacaktır. Bundan sonra en geç 30 (otuz) gün 

içerisinde çalışmalar bitirilecektir. 4. Ünite çalışma 

şartlarının uygun olmaması halinde, bu ünitede 

yapılacak çalışma 2014 yılındaki revizyon süresi 

içerisinde gerçekleştirilecektir. 5. Ünitenin 

revizyonunun 01.09.2013-15.10.2013 tarihleri arasında 

olması öngörülmektedir. Firma 5. Ünite için olan 

çalışmalarını bu süre içerisinde gerçekleştirecektir. 

Revizyon tarihlerinde bir değişiklik olması durumunda 

EÜAŞ Firma’ya en az 7 (yedi) gün önceden bu 

durumu yazılı olarak bildirecektir.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 09.07.2013, saat 15:00 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. 

5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Tavşanlı-

Kütahya adresinde görülebilir ve 50,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 24.06.2013 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk 

istekliye aittir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günüdür. 

8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz. 
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9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası bazında fiyat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

% 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir. 

10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler 

aynen geçerlidir. 

12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir. 

 5267/1-1 

—— • —— 
İZMİR BUCA’DA ÖĞRENCİ EVİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 58 ada, 26 parsele kayıtlı taşınmaz 

üzerine öğrenci evi inşaatı anahtar teslim götürü bedel ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 22 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23 TEMMUZ 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5271/1-1 

————— 

ANTİ SERUM SATIN ALINACAKTIR 

1 - Kurumumuz ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen “anti serumlar” 

kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı (Adet) 

1                Anti-A 64.152 

2                Anti-B 64.152 

3                Anti-AB 64.152 

4                Anti-D 64.152 

 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No: 18 Fatih/İstanbul” adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmalar; İhale zarflarını en geç 05 TEMMUZ 2013 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 1 Nolu “İhale İdari ve Teknik Belgeleri’’ zarf aynı gün saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 5272/1-1 
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TELESKOBİK BOMLU VE HYAP VİNÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ T.P.A.O. MAL VE 

HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNİN 23. MADDESİNE GÖRE 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/74553 

1 - İdarenin 

a) Adresi : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mah. 

Edirne Bayırı Mevkii Küme Evleri LÜLEBURGAZ/ 

KIRKLARELİ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 288 417 38 90 (5 hat) 0 288 417 22 03 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bölge Müdürlüğümüz sahalarında çalıştırılmak 

üzere, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 ve 120 ton 

anma kapasiteli vinç (Teleskobik bomlu-HYAP) 

kiralama ihalesi 

b) Yapılacağı yer : Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü 

c) İşin süresi : 24 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü-Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.07.2013 Salı günü, saat 14:00 

c) Son teklif verme tarihi ve saati : 09.07.2013 Salı günü, saat 14.00 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

5 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri  

6 - Şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen Teklif Mektubu. 

7 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

7.1. * Öz mal ile ihaleye katılacaklar modeli en az 2003 olan  

Tonajı en az 20 ton olan 1 Adet HYAP  

Tonajı en az 40 veya 50 Ton olan 2 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Tonajı en az 60 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Tonajı en az 80 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Olmak üzere toplam 5 Adet makinanın mülkiyetine sahip olup bunu İdare’ye ibraz 

etmeliler.(Leasing ile alınmış olan araçlar, belgelendirildiği takdirde öz mal olarak 

değerlendirilecektir.) 

Kiralık araçlarla ihaleye katılacaklar modeli en az 2003 olan  

Öz mal olarak  

Tonajı en az 20 ton olan 1 Adet HYAP  

Tonajı en az 40 veya 50 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  
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Tonajı en az 80 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Kiralık olarak  

Tonajı en az 40 veya 50 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Tonajı en az 60 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Tonajı en az 80 Ton olan 1 Adet Teleskobik Bomlu Vinç  

Olmak üzere 3 adet öz mal yanında 3 adette yukarıdaki evsafta kiralık makinayı ihale 

boyunca kiralanacağına dair sözleşmeyi İdare’ye ibraz etmek zorundadır.  

7.2. İş deneyimi olarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’u oranında ihale 

konusu hizmet veya benzer hizmetlere ait tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim Belgesi ibraz 

edilmesi. Yüklenicinin devam eden işlerinden en az % 70’inin tamamlandığına dair İş Deneyim 

Belgesi de kabul edilir. 

7.3. Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu 

kredisini gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.  

8 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi  

10 - Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi  

11 - İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

12 - İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur 

13 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

14 - İhale dokümanı T.P.A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü LÜLEBURGAZ adresinde 

görülebilir ve 150,00- (Yüzelli)TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

15 - Teklifler, 09.07.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar T.P.A.O. Trakya Bölge 

Müdürlüğü, Muhaberat Servisi evrak alma bürosuna verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden İdare sorumlu 

değildir) 

16 - İstekliler tekliflerini, ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

18 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

19 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 5164/1-1 
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ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Ankara PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/78342 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Eşref Bitlis Caddesi No: 8  Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon - Faks Numarası : (312) 307 51 66     Faks : (312) 327 17 36 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : ankara_malz@ptt.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Ankara PTT Başmüdürlüğüne bağlı il, ilçe, Merkez 

ve Şubelerin kargo ve diğer tüm posta hizmetlerinin 

yaptırılması amacıyla sürücülü yakıt dahil sürücülü 

yakıt dahil 4 adet kamyonun 34 ay süreli (1035 

takvim günü) kiralanması hizmeti işidir. 

b) Uygulanacak İhale Usulü : Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (G) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliğinin 19. Maddesi Gereği Açık İhale 

Usulü 

c) İşin Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü ve/veya bağlı işyerleridir. 

d) İşe Başlama Tarihi : 01.08.2013 

e) İşi Bitirme Tarihi : 31.05.2016 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi  

No: 8 Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 02.07.2013 Salı günü saat: 10.00 

4 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası 

veya meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son 

başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru 

tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile 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, 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, 
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ç) Teklif mektubu, 

d) Geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında 

olunmadığına ilişkin taahhütname. 

g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

ğ) İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait 

önerileri ve işlerin listesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 

ı) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde istenmesi halinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 

düşündükleri işlerin listesi. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c) ve (f), bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur 

5 - Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 

İsteklilerce teklifleri kapsamında belirtilen özellikte üçüncü şahıslardan kiralayacakları 

taşıt/taşıtlarla ilgili noter onaylı sözleşmeyi veya taahhüt edilen özelliklerde kendi öz malı 

taşıt/taşıtlarına ait motorlu araç trafik ve tescil belgesini sözleşme imzalanmadan önce idareye 

vereceklerine dair taahhütname verilecektir. 

6 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 

No: 8 Kat: 2 Oda No: 212  Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir ve vergi dahil 100,00,-TL 

karşılığında aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, 02/07/2013 Salı günü saat: 10.00’a kadar Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme 

Müdürlüğüne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki 

gecikmeden İdaremiz sorumlu değildir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik 

süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

11 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim 

fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca 

imzalanacaktır. 

14 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İlan olunur. 5243/1-1 
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2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2013/2014 yılı Kampanya döneminde 42 

Adet İşçi ± %20 Toleranslı 80 Gün boyunca Pancar Analiz 

Lab. Hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamesinde 

belirtilmiştir 

b) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikasında Laboratuar servisinin 

belirleyeceği program dahilinde 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri    

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 04.07.2013 Perşembe günü saat 14.00  

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

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 04.07.2013 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 5198/1-1 
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2013/2014 KAMPANYA DÖNEMİ SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN 

ÇALIŞTIRILMASI, BAKIM, ONARIM VE REVİZYON HİZMET ALIMI İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80 Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Muş Şeker Fabrikası 2013/2014 Kampanya Döneminde 

Merkez Bölge Şefliği Mercimekkale Kantarındaki ±- % 20 

toleranslı 40.000 ton pancar, Merkez Bölge Şefliği 

Güroymak kantarındaki ± % 20 toleranslı 11.000 ton 

pancar ile Bulanık Bölge Şefliği Bulanık kantarındaki ± % 

20 toleranslı 95.000 ton pancarın dizel tahrikli seyyar 

pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve makinenin, 

bakım-onarım ve revizyonudur. İşin teknik özellikleri ve 

diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale 

dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. 

b) Yapılacağı yer  : Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefliği Mercimekkale 

ve Güroymak Kantarı ile Bulanık Bölge Şefliği Bulanık 

Kantar Sahaları 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri    

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 03.07.2013 Çarşamba günü saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 03.07.2013 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların 

miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

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

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 5197/1-1 
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FABRİKAMIZ 2013/2014 KAMPANYA SÜRESİNCE MEYDAN TAHMİL TAHLİYE 

HİZMETLERİ ALIMI İŞİ T.Ş.F.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI 

YÖNETMELİĞİ ESASLARINA GÖRE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  

c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80     Faks: 0436 215 13 30 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2013-2014 Kampanya Dönemi süresince (± %20 

toleranslı 75 gün) ±% 20 toleranslı 95.000 Ton olmak 

üzere günlük kok, kireçtaşı, pancar, v.s gibi işletme 

malzemeleri ile atıkların Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dahilinde yer silosundan kullanma yerine 24 saat 

süre içerisinde belirli aralıklarla getirilmesi ve gösterilen 

sahaya boşaltılması, atıkların atılması v.b işlemleri. İşle 

ilgili detaylar teknik ve idari şartnamede belirtilmiştir. 

b) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Meydan Sahası 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri    

8. Km. MUŞ 

b) Tarihi ve saati  : 02.07.2013 Salı günü saat 14.00 

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

5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü/MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL/Tk.100,00 (YÜZ Türk Lirası) karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 02.07.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5196/1-1 
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TEİAŞ 13. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI BİRİMLERİNDE 

BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERİN  

SATIŞI YAPILACAKTIR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğünden: 

TEİAŞ 13. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI 

BİRİMLERİNDE BULUNAN İHTİYAÇ DIŞI (KULLANILAMAZ) MALZEMELERİN SATIŞI 

İŞİ 09/05/2013 tarih, 28642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “TEİAŞ İhtiyaç Fazlası ve 

İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş 

Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 14.03.2005 tarih 

25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 

30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği” ve 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile 17.06.2011 tarih ve 

27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri 

Kazanımı Tebliği” hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. Satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2013/72223 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 4242472604 - 4242472620 

c) Elektronik posta adresi : 13grupmd@teias.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa)  :  

2 - İhale konusu satış işinin  

a) Niteliği, türü ve miktarı :  

I. KISIM 

SIRA 

NO 

MALZEME ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI BULUNDUĞU YER 

ATIK 

KODU 

1 I. Kategori Atık Yağ 76.200 Kg. 

Darende TM, Hasançelebi TM, 

Tunceli TM, Karakaya Şalt TM, 

Özlüce Şalt TM, Hazar I TM, 

Malatya İşletme Bakım 

Müdürlüğü, Hazar II TM, Elazığ 

II TM 

13.03.06 

 

II. KISIM 

SIRA 

NO 

MALZEME ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI BULUNDUĞU YER 

ATIK 

KODU 

1 

36/154/380 KV Akım 

Trf.-Gerilim Trf.-

Kesici-Buşing-

Kapasitör 

55.350 Kg. 

Malorsa TM, Orduzu TM, Özal 

TM, Gölbaşı TM, Adıçim TM, 

Darende TM, Hasançelebi TM, 

Tunceli TM, Karakaya TM, 

Özlüce TM, Keban Merkez, 

Keban TM, Hazar I TM, 

Adıyaman TM, Keban Şalt II 

TM, Ferrokrom TM, Hazar II 

TM, Elazığ II TM, Keban YTM 

16.02.15 
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SIRA 

NO 

MALZEME ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI BULUNDUĞU YER 

ATIK 

KODU 

2 

Güç trafosu 

(380KV,100MVA her 

biri yaklaşık 50 ton) 

2 Adet Karakaya TM 16.02.15 

3 
Reaktör (1 adet 30 ton, 

1 adet 75 ton) 
2 Adet Keban Şalt II TM  16.02.15 

4 Hurda Akü 300 Kg. Elazığ II TM 16.06.01 

5 
Boş tüp (Oksijen-SF-6 

Gaz tüpü) 
5.500 Kg. 

Özal TM, Keban Merkez, Keban 

Şalt II TM 
16.05.04 

6 Hurda Kablo 5.200 Kg. Elazığ II TM, Bingöl TM 17.04.10 

7 Trafo Yağ Varili 35.400 Kg. 

Malorsa TM, Orduzu TM, Özal 

TM, Gölbaşı TM, Adıçim TM, 

Kahta TM, Darende TM, 

Hasançelebi TM, Tunceli TM, 

Bingöl TM, Karakaya TM, 

Özlüce TM, Maden II TM, 

Hazar I TM, Adıyaman TM, 

Bizna TM, Malatya Merkez, 

Keban Şalt II TM, Ferrokrom 

TM, Hazar II TM, Elazığ II TM 

15.01.10 

 

III. KISIM 

SIRA 

NO 

MALZEME ADI VE 

KAREKTERİSTİĞİ MİKTARI BULUNDUĞU YER 

ATIK 

KODU 

1 
Galvanizli demir direk 

Prç-Pano, Ayırıcı 
154.100 Kg. 

Malorsa TM, Orduzu TM, 

Gölbaşı TM, Adıçim TM, 

Hasançelebi TM, Tunceli TM, 

Karakaya TM, Maden II TM, 

Keban Merkez, Keban TM 

Hazar I TM, Keban Şalt II TM, 

Ferrokrom TM, Hazar II TM, 

Elazığ II TM 

17.04.05 

2 

154/380 KV İletken 

(aliminyum+çelik 

özlü) 

24.650 Kg. 

Malorsa TM, Tunceli TM, 

Bingöl TM, Karakaya TM, 

Keban Merkez, Elazığ II TM 

17.04.02 

3 Hurda Bakır 50 kg Karakaya TM  17.04.01 

4 
Hurda Aliminyum 

(Lama) 
8.000 Kg. 

Orduzu TM, Ferrokrom TM, 

Elazığ II TM 
17.04.02 

5 Plastik PVC 3.000 Kg. Elazığ Merkez 20.01.39 

6 
Büro mefruşatı (masa-

sandalye-sehpa v.b.) 
15.000 Kg. 

Malorsa TM, Adıçim TM, Kahta 

TM, Darende TM, Karakaya 

TM, Keban YTM, Adıyaman 

TM, Elazığ Merkez 

20.01.40 
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b) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 iş günü 

içinde işe başlanacaktır.  

c) İşin süresi : Alıcı malzemenin tesellümüne başlanmasından itibaren 

20 iş günü içerisinde sahadan kaldırma işlemini 

tamamlamak zorundadır.  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Toplantı Salonu Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2013 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Teklif İsteme Şartnamesinin ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Teklif İsteme Şartnamesi ekinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun 

geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Teklif İsteme Şartnamesinin 7. maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından Teklif İsteme Şartnamesi 7. maddesinin (a), 

(b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

4.3. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkartılan, 17/06/2011 tarih ve 27967 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliğinde 

belirlenen atıklar için 29/04/2009 tarihli 27214 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre 

Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında alınmış olan; 

a) Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Tesisleri ve Metal Hurda Islahı/Geri Kazanımı Tesisleri 

için Çevre Lisansının (teklif verdiği atık kodunu içermesi zorunludur.) 

b) Çevre ve Orman Bakanlığından alınan izin belgesinin (teklif verdiği atık kodunu 

içermesi zorunludur.) 
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c) Tehlikesiz Atık Toplama - Ayırma Tesisleri için Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri 

Kazanımı Tebliğinin 7. Maddesi birinci fıkrasının (d) bendinde istinaden düzenlenen belgelerinin 

Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamındaki atıklar için teklif sunacak 

isteklilerin (a, b, c,) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş ortaklıklarında ise 

ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

4.3.2. Şekli ve içeriği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliğinde belirlenen; Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bu alıma uygun olarak 

düzenlenmiş ve Çevre Kanununca Alınması gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 

uyarınca Çevre İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmekte olup, Çevre İzin/Lisansına sahip 

olmayan firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisans almış 

firmalar konu ile ilgili lisanslarını teklifleri ile birlikte vermek zorundadır. 

a) Tehlikeli Atık Bertaraf Lisansı 

b) Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı 

c) Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı 

Teklif ekinde aslı, Noter onaylı sureti veya aslı idarece görülmüştür ibareli sureti 

sunulması zorunludur. 

İsteklilerin (a, b, c) bendindeki belgelerden bir tanesini sunmaları yeterlidir. İş 

ortaklıklarında ortaklardan her biri (a, b, c) bendindeki belgelerden birini sunmak zorundadır. 

Yukarıda (4.3.1. ve 4.3.2.) maddesinde belirtilen belgelerin teklif ekinde, aslının, noter 

onaylı suretinin veya aslı idarece görülmüştür ibareli suretinin sunulması zorunludur. Lisansların 

sürelerinin ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü geçerli olması zorunludur. 

Satışa konu olan malzemelerle ilgili tehlikeli ya da tehlikesiz atık kodları; Lisans belgelerinde 

veya Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığınca Lisansa istinaden verilen Atık Listesinde mutlaka 

bulunmalıdır. Belirtilen lisansları sunmayan yada 2. maddede belirtilen Atık Kodlarını taşımayan 

ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

4.4. Teklif isteme şartnamesinin 14.maddesinin (a, b, c, d, e, f) bentlerinde belirtilen 

durumda olunmadığına ilişkin taahhütname. 

5 - İhale, açık arttırma sonucunda en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye 

bırakılacaktır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL. (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı TEİAŞ 13. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (SATIN ALMA VE 

TİCARET ŞEFLİĞİ) Malatya Yolu 5. Km ELAZIĞ adresinden satın alınabilir. İhale 

dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 130,00 TL (Yüzotuz Türk Lirası) doküman bedelini Ziraat Bankası 

Elazığ Merkez Şubesi TR76 0001 0001 8634 7259 4950 01 nolu hesabına 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 

5 (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. 
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8 - Teklif, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 13. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 

Muhaberat Servisi Malatya Yolu 5. Km. ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir malzeme kısmı için, miktarı ile kısım içindeki kalemler 

için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; 

ihale sonucu ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir kısım için malzeme kaleminin miktarı ile 

teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat 

sözleşmesi imzalanacaktır. 

10 - Bu ihalede, işin tamamı veya kısımlar için ayrı ayrı teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat mektubunun süresi 05/10/2013 tarihinden önce olmayacak şekilde 

verilmelidir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim 

günüdür. 

13 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara 

depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığınca çıkarılan ve 

ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan 

hallerde TEİAŞ İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü 

Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

 4906/1-1 

—— • —— 
TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BANLİYÖSÜ ELEKTRİFİKASYON SİSTEMİNE 

AİT EL KUMANDALI İSTASYONLARA MOTORLU VE UZAKTAN KUMANDA 

EDİLEBİLİR CER POSTALARINA MALZEME ALINMASI VE UYARLANMASI 

(MONTAJI, TEST VE DEVREYE ALINMASI) İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2013/74569 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi No: 121/A   35220 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhalenin Görülebileceği İnternet. Adresi : www.tcdd.gov.tr.  

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyösü 

Elektrifikasyon Sistemine Ait El Kumandalı İstasyonlara Motorlu ve Uzaktan Kumanda Edilebilir 

Cer Postalarına Malzeme Alınması ve Uyarlanması (Montajı, Test ve Devreye Alınması) İşi. 

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 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 02.07.2013 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 300,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 5019/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Ezine Belediye Başkanlığından: 

1 - Çanakkale il, Ezine İlçesi, Seferşah Mahallesinde bulunan mülkiyet Ezine 

Belediyesi’ne ait olan ve tapunun 7 L I pafta, 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı 3515,21 m2 lik 

taşınmaz üzerinde mevcut imar durumuna ve özel teknik şartnameye uygun olarak kat karşılığı 

anahtar teslimi işinin projelendirilmesi üretilen projeye uygun olarak inşaatının yapılması 2886 

Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale 02.07.2013 salı günü saat 14:00’de Ezine Belediye Başkanlığı Belediye 

Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - İşin Tahmini bedeli 8.852.220,00.-TL’dir. (Sekiz milyon sekiz yüz elli iki bin iki yüz 

yirmi Türk Lirası) Geçici teminat miktarı tahmin edilen bedelin %3’ü olan 265.566,60.-TL’dir. 

(İki yüz altmış beş bin beş yüz altmış altı Türk Lirası altmış Kuruştur) İhale doküman bedeli 

2.000,00.-TL’dir. (İki bin Türk Lirası) 

4 - İhaleye katılmak isteyenler belirtilen miktardaki geçici teminatlarını ihale günü en geç 

saat 14:00’e kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak teslimat ile birlikte 

T.C. Ziraat Bankası Ezine Şubesi’ne yatırmaları veya milli bankalardan birinden alınacak süresiz 

banka teminat mektubu (banka teyit yazısı ile birlikte) getirmeleri şarttır. İhale günü saat 

14:00’den sonra teminat kabul edilmez. Teminat ve ihale dosya bedeli yatırmayanlar ihaleye 

iştirak ettirilmezler. 

5 - İstekliler söz konusu ihale şartnamesini hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde 

Ezine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde görebilirler. 

6 - İnşaat kat karşılığı yaptırıldığından teminat olarak, ihaleyi üstlenecek şahıs veya 

firmaya kalacak olan bağımsız bölümlerden inşaat ruhsatının alınması ile 30 gün içinde kat 

irtifakı kurulacak olup proje ve ruhsat karşılığı yüklenicinin dairelerinin %10’u, işverene ait 

dairelerin kaba inşaatı ve çatısı tamamlandığında %40’ı, ince inşaatı tamamlandığında dairelerin 

%25’i, iskan ruhsatı alındıktan sonra %20’si, ada içi ve çevre düzenlemesi tamamlandığında da 

dairelerin %5’i oranında isabet eden arsa paylarının tapu devri gerçekleştirilecektir. Yüklenicinin 

inşaatı bırakması durumunda devredilmeyen kısımlar direkt olarak işverene ait olacaktır. 

Yüklenici tapuda devri yapılmadan önce kendisine kalan bağımsız bölümleri satamaz. Yüklenici 

tarafından tapu harici yapılan satışlar belediye tarafından tanınmayacaktır. 

7 - İhaleye girebilmek için, ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır.  

8 - İstekliler, son on beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde 

keşif bedelinin en az %50’si 4.426.110,00.-TL (Dört milyon dört yüz yirmi altı bin yüz on Türk 

Lirası) veya 7.500 m2 Bina İnşaatı (tek bir iş için) gerçekleştirdiği dair veya %50’si oranında 

denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen yapım işlerine ait tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyim belgesini ve tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı 

tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortaklığına ait olması halinde sunulacak iş deneyim 

belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişin taahhütnameyi idareye ibraz etmek 

zorundadır. 

9 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI ve BELGELER : 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, 

c) Ortak girişim olarak müracaat edilmesi halinde; ortak girişim beyannamesi. 
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d) Şirket veya kişiyi tanıtıcı, mali imkanlarını gösterir bilgi ve belgeleri 

e) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2013 yılı için tasdikli) 

f.1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge 

f.2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin 

sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

f.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (f.2) deki esaslara temin edecekleri belge, 

g) İmza sirküleri verilmesi. 

g.1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

g.2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

g.3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (g.1) ve (g.2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

h) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 

i) Bu şartnamede yazılı miktarda geçici teminat ve 2.000,00.-TL (İki bin Türk Lirası) 

ihale dosya bedeli vermesi. 

j) İsteklilerin teklif mektuplarını Ezine Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü’ne en 

geç 02.07.2013 salı günü, saat 14:00’e kadar tutanak karşılığında vermeleri şarttır. Saat 14:00’den 

sonra teklif mektupları kabul edilmez. 

k) Ezine Belediye Başkanlığı ve Bağlı olduğu Vergi Dairesinden ihale tarihi itibarı ile en 

az bir hafta öncesine ait alınmış vergi borcunun olmadığına dair belge 

l) Telgrafla, postayla, e-posta ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

m) 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak 

ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa ihale 

bozularak kesin teminatı gelir kaydolur. 

9 - TEKLİF ŞARTLARI : 

Çanakkale il, Ezine İlçesi, Seferşah Mahallesinde bulunan mülkiyet Ezine Belediyesi’ne 

ait olan ve tapunun 7 L I pafta, 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı 3515,21 m2 lik taşınmaz 

üzerinde şartname ekindeki imar durumuna uygun olarak Bodrum Kat + Zemin Kat + 5 Normal 

Katlı olmak üzere toplam inşaat alanı 15.132,00 m2 üzerinden teklif verilebilir. İstekli aşağıdaki 

şartları kapsayan teklif verebilecektir. 

a) Çanakkale il, Ezine İlçesi, Seferşah Mahallesinde bulunan mülkiyet Ezine 

Belediyesi’ne ait olan ve tapunun 7 L I pafta, 2 ada, 339 parsel no’sunda kayıtlı 3515,21 m2 lik 

taşınmaz için düzenlenen İmar Durumuna göre Zemin kat ticaret ve normal katlar konut olmak 

üzere 6 Katlı yapılanma koşuluna uygun yapı yapılacaktır. 

b) İhale Şartnamesi Özel Teknik Şartname ile bir bütün olup, teklif ve projelerin 

hazırlanması aşamasında bu şartnamelerdeki hükümlere uyulacaktır. 

c) Avan Proje : 

Yapılacak olan yapının avan projesinde kullanım fonksiyonları belirtilerek, ihaleye esas 

teklif dosyasında bulunacaktır. Taşınmaza ait imar durumunu ve ölçü krokisi bilgileri Ezine 
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Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünce şartname eki olarak verilecektir. Şartname ekinde 

yer alan taşınmaza ait imar durumu ve ölçü krokisine uygun olarak avan projeleri çizilecektir.  

Avan proje 1/100 ölçekli olacaktır. Avan proje içeriğinde, kat planları, en az dört yönden 

görünüş ve kesitler (merdivenlerden geçecek şekilde), vaziyet planı (otopark düzenlemesi, varsa 

yaya aksları, peyzaj düzenlenmesi vb.)binanın çevresi ile üç boyutlu olarak görünümü, inşaatta 

kullanılacak malzemelere ilişkin mahal listesi, metrajlar, açıklama raporları, bağımsız bölüm 

listesi ile arsa payları m2’si kat numara ve nitelikleri ile ortak alanların m2 ve yerlerinin belirtildiği 

liste(ortak alanların listesi), hangi dairelerin belediyeye verileceğine ilişkin kroki ve açıklama 

bulunacaktır. Hazırlanan avan proje teklif mektubu ile belirlenen tarihte idareye teslim edilecektir 

d) Mevcut imar durumuna ve şartnameye uygun olarak Projelerinin (Avan 

proje+uygulama projeleri) hazırlanması ve binanın yapımı için teklif verilecektir. 

e) Yapılacak olan yapının projesi, asansörlü ve kaloriferli olarak yapılacaktır. Ayrıca 

Yangın Yönetmeliği, Özürlüler Yönetmeliği vb. standartlarına uygun projeler üretilecek ve yapım 

esnasında da belirlenmiş standartlara göre uygulama yapılacaktır. 

f) Yüklenici ihale onay tarihinden itibaren kesin avan projelere uygun olarak 

maksimum 2 (iki) ay içinde yapı ruhsatına esas uygulama projeleri ile zemin etüt raporu, mimari, 

statik, betonarme, tesisat, elektrik, makine, peyzaj, çevre düzenleme vb) Belediyeden ruhsat 

alacaktır. Ruhsat tarihinden itibaren Şartnamede belirtilen projelerle ilgili işlemler Belediyece 

İmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerindeki sürelere göre yapılacak olup, Ruhsata esas 

projeler 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

g) Uygulama Projeleri;  

1) Zemin etüt raporu, 

2) Mimari proje: Vaziyet planı, en az iki adet kesit, bütün cepheleri kapsayacak sayıda 

görünüş, sistem kesiti ve nokta detayları-dış cephe, merdivenler, korkuluklar, pencereler, kapılar 

ve idarece gerek görülen diğer detaylar-, çatı planları 

3) Statik proje: Yapı türüne göre taşıyıcı sistemi gösteren plan, kesit, detay, rapor ve 

hesaplar  

4) Elektrik projesi: İç ve dış aydınlatma elemanları vb. ilişkin öneri ve raporlar içeren, 

asansör projeleri ve hesapları  

5) Tesisat projeleri: Havalandırma, soğutma, yangın, ısı ve ses yalıtım proje ve hesapları, 

kalorifer tesisatı ve hesapları ile her proje için ayrı ayrı, ayrıntılı hesap ve raporlarını ve mahal 

listelerini  

6) Binanın çevresi ile siluet ve üç boyutlu görünüşünü 

7) Binanın üç boyutlu ve görsel sunumunu kapsayacaktır. 

Projeler ve kontrollük işlemleri; 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Uygulama hükümleri ile 

mevcut Kanun ve Yönetmelikler ile Çanakkale Belediyesi özel Yönetmeliklerine uygun olarak 

yapılacaktır. Projeler Belediye özel Yönetmeliklerine uygun olarak yapılacaktır. Projeler Belediye 

onayına sunulacak ve ruhsata esas 5 takım olarak hazırlanacaktır. 

h) İhale onayından sonra uygulama projesine en geç 1 (bir) ay içinde ruhsat alınacaktır. 

i) İstekliye Yapı Ruhsat tarihinden İtibaren en geç 3 (gün) gün içinde yer teslimi 

yapılacak, istekli bu tarihte inşaata başlamış sayılacaktır.  

j) İhale konusu Kat Karşılığı-Anahtar Teslimi inşaatının bitim tarihi yer tesliminden 

itibaren maksimum 18 (Onsekiz) ay olup, bu sürenin altında teklif verilebilecektir. 

İlan olunur. 4940/1-1 
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE 

ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (İdare) 

tablodaki taşınmazlar ve iştirak hisseleri “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, 

BALLIKPINAR KÖYÜ, 146 ADA, 1 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 34.703,49 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

250.000,00.-TL 300,00.-TL 
23/07/2013 

17:00 

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, 

BALLIKPINAR KÖYÜ, 144 ADA, 1 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 31.369,31 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

200.000,00.-TL 300,00.-TL 
23/07/2013 

17:00 

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, 

BALLIKPINAR KÖYÜ, 143 ADA, 1 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 36.426,15 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

250.000,00.-TL 300,00.-TL 
23/07/2013 

17:00 

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, 

BALLIKPINAR KÖYÜ 119101 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 30.410,78 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

250.000,00.-TL 300,00.-TL 
23/07/2013 

17:00 

ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, 

BALLIKPINAR KÖYÜ 119112 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 45.834,53 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

300.000,00.-TL 300,00.-TL 
23/07/2013 

17:00 

ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, 

EMİŞBELENİ KÖYÜ, 109 ADA, 10 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 237.679,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ  

300.000,00.-TL 100,00.-TL 
23/07/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3846, 3847 VE 

1639 PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 

21.398,38 M2  YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

100.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 1700 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 10.701,08 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 1699 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 14.961,39 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 1698 ADA, 1 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 11.255,91 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3850 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 9.992,65 M2  

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3841 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 15.373,54 M2  

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3854 VE 3855 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 13.202,85 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3843 VE 3844 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 23.654.41 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3842 VE 3848 

NO.LU PARSELDE BULUNAN 29.247.92 

M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

100.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3840 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 123.257.59 M2  

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

150.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

OSMANİYE İLİ, DÜZİÇİ İLÇESİ, 

HARUNİYE MAHALLESİ, 3839 NO.LU 

PARSELDE BULUNAN 46.610.62 M2  

YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

BURSA İLİ, OSMANGAZİ İLÇESİ, 

ÇEKİRGE MAHALLESİ, 4167 ADA, 6 ve 7 

NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

40.961,95 M2 YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP 

ARSA İLE ARSA ÜZERİNDEKİ ÇELİK 

PALAS BURSA OTELİNİN İNŞAAT 

HALİNDEKİ YAPILARI 

750.000,00.- $ 500,00.-TL 
27/08/2013 

17:00 

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE 

İLÇESİ, MURATBEY KÖYÜ, 801, 804, 805, 

821, 822, 823 NUMARALI PARSELLERDE 

BULUNAN TOPLAM 99.076,00 M2 

YÜZÖLÇÜMLÜ YÜZÖLÇÜMLÜ 

TAŞINMAZ 

500.000,00.-TL 500,00.-TL 
18/09/2013 

17:00 
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SATIŞA KONU VARLIK 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

BEDELİ 

İHALE 

DOKÜMANI 

BEDELİ 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE 

İLÇESİ, MURATBEY KÖYÜ, 793, 824, 825, 

935, 936, 1720 NUMARALI 

PARSELLERDE BULUNAN TOPLAM 

54.792,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

300.000,00.-TL 250,00.-TL 
18/09/2013 

17:00 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

SİYASER MAHALLESİ, 1778 ADA 1 

NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

7.192,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

30.000,00.-TL 100,00.-TL 
18/09/2013 

17:00 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

SİYASER MAHALLESİ, 1779 ADA 1 

NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

9.197,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

50.000,00.-TL 100,00.-TL 
18/09/2013 

17:00 

KARAMAN İLİ, MERKEZ İLÇESİ, 

SİYASER MAHALLESİ, 1785 ADA 2 

NUMARALI PARSELDE BULUNAN 

2.924,00 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ 

30.000,00.-TL 100,00.-TL 
18/09/2013 

17:00 

TAKSİM OTELCİLİK A.Ş.’DEKİ %31,425 

ORANINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMU BAŞKANLIĞI HİSSESİ 

500.000,00.-TL 750,00.-TL 
02/10/2013 

17:00 

OYAK İNŞAAT A.Ş.DEKİ %25 

ORANINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMU BAŞKANLIĞI HİSSESİ 

500.000,00.-TL 750,00.-TL 
02/10/2013 

17:00 

1) İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

2) Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3) İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin İdarenin Ziya Gökalp Caddesi No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:30’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. 

4) İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin; 

- Halkbank A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası  

hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcıların ismi ile hangi ihaleye ilişkin 

doküman alınacağı belirtilecektir. 

5) Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp İdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 

6) Özelleştirme işlemleri KDV dahil her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7) Ayrıca 0 312 585 84 52 - 0 312 585 84 53 - 0 312 585 84 47 numaralı telefonlardan ve 

www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir. 5278/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

SAYI: M.06.3.ÇAN.0.13.02.03//2013 

KONU: 5471 Ada 12 parsel 

TEBLİGAT 

Nuri Gökmen KARAKİRAZ 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/l Maltepe/ANKARA 

Abdulkadir BÜYÜK 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No:21/2-4 Maltepe/ANKARA 

Dilek TÜRK & Murat TÜRK 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/3 Maltepe/ANKARA 

Orhan SALTIK 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/5 Maltepe/ANKARA 

Hakan AKBULUT & Kazime Gonca AKBULUT  

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/6 Maltepe/ANKARA  

Şefıka ÖZYILDIRIM & Ahmet Duran ÖZYILDIRIM 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/7 Maltepe/ANKARA 

Alden ULUTİN 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/8 Maltepe/ANKARA 

Feyzullah BUMİN 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/9 Maltepe/ANKARA 

Zekeriya AKDAŞ 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/10 Maltepe/ANKARA 

Ali GÜLER & Zahide GÜLER 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/11 Maltepe/ANKARA 

Lütfü AYDIN 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/12 Maltepe/ANKARA 

Selbiye MUTLU 

Anıttepe Mah. Nigar Sok. No: 21/13 Maltepe/ANKARA 

İLGİ: Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.03.2013 tarih ve 

68770991/43720/5546 sayılı yazısı; 

Anıttepe Mah., Nigar Sok. No:21,İmarın 5471 ada 12 parseli üzerindeki bina mahallinde 

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine göre 

lisanslı kurumca/kuruluşça tespitinin yapılarak "Riskli Yapı" kapsamına girmiş, Tapu Müdürlüğü 

tarafından "Riskli Yapı" kapsamında olduğu yine 6306 sayılı Kanunun 5. maddesi (3.) fıkrasında 

yer alan "Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapının maliklerine 

altmış (60) günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından 

yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek 

tebligatta bulunulur. Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, 

bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken 

diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli 

idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır, "hükmü gereği olarak tebligat 

tarihinden itibaren on beş (15) gün itiraz süresi sonucuna müteakip, öncelikli olarak binanın 

altmış (60) gün içerisinde yıktırılması ve sonucundan Valiliğe bilgi verilmesi gerekmektedir. 

Aksi takdirde can ve mal emniyeti bakımından doğabilecek tüm sorumluluk tarafınıza ait 

olabileceği gibi, hakkınızda 3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılacağı tarafınıza önemle tebliğ olunur. 

Fidanlık Mah. Ziya Gökalp Cad. No: 47 (Eski T.E.D. Koleji) ANKARA 

NOT: Lütfen Müdürlüğümüz ile yapılan yazışmalarda ilgili yerin ada/parsel numarasını 

belirtiniz. 4545/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan Profesör ve 

Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı Doçent adaylarının ise ilgili 

Dekanlıklara/Müdürlüklere şahsen başvurmaları gerekmektedir.  

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari 

koşullar ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını 

sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten dilekçelerine ekleyecekleri iki adet 

fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca araştırma 

eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını profesör adayları 6 nüsha, doçent adayları 

ise 4 nüsha halinde vereceklerdir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile 

Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşulları sağlayan adayların 

başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçeleri ekinde 2 adet fotoğraf, doktora belgesi, yayın 

listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya vereceklerdir.  

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. 

 

BİRİM/BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO UNVANI/ADET 

Açıklama Profesör Doçent  

Yardımcı 

Doçent 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1       

AĞIZ, DİŞ VE ÇENE 

RADYOLOJİSİ     1   

PERİODONTOLOJİ     1   

İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

TEFSİR   1     

MİMARLIK FAKÜLTESİ 

PEYZAJ MİMARLIĞI      1   

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ     1   

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

BESLENME VE DİYETETİK     1   

ODYOLOJİ     2   

SAĞLIK YÖNETİMİ 1   2   

TIP FAKÜLTESİ 

ANESTEZİYOLOJİ VE 

REANİMASYON 1       

GENEL CERRAHİ   2     

NÜKLEER TIP     1   

UZUNKÖPRÜ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK 

    

1 İlgili alanda doktora 

belgesine sahip 

olmak. 

 5248/1-1 
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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6492 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2013/4902 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Bileşeni- Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında
Finansman Anlaşmasına Ek No 4 ile İlişik Belge ve Notaların Onaylanması
Hakkında Karar

2013/4906 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul
Toplantısında Kabul Edilen Kurucu Anlaşmanın 33 üncü Maddesinin Tadiline
İlişkin GA11/4/432 Nolu Kararın Onaylanması Hakkında Karar

2013/4907 Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de
İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile
Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında
Karar

ATAMA KARARLARI
— Başbakan Yardımcılığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çalışma ve Sosyal Güvenlik,

Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri ile Orman ve Su İşleri
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI
— Sınır Tespitine Dair Karar

YÖNETMELİKLER
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliği
— İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
— Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristinin Yürürlükten Kaldırılmasına

Dair Yönetmelik 
— Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Siirt Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik

Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2013-08)
— Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


