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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                          2 Ağustos 2013
       69471265-305-6990

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yemin törenine katılmak üzere;
3 Ağustos 2013 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                2 Ağustos 2013
     68244839-140.03-223-502

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/8/2013 tarihli ve 69471265-305-6990 sayılı yazınız.
            Yeni seçilen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yemin törenine katılmak üzere,
3 Ağustos 2013 tarihinde İran’a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun
dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Ağustos 2013
CUMARTESİ

Sayı : 28727



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          2 Ağustos 2013

       69471265-305-6975

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            2 Ağustos 2013 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet

MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın

vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                2 Ağustos 2013

     68244839-140.03-222-499

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 2/8/2013 tarihli ve 69471265-305-6975 sayılı yazınız.

            2 Ağustos 2013 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet

MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın

vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

           Karar Sayısı : 2013/5154

Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri

Bakanlığının 16/7/2013 tarihli ve 1013 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 59 uncu maddesi ile 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2013 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

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                           B. YILDIRIM

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/519
           1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye İş Kurumu
Genel Müdür Yardımcılığına Adnan YILDIRIM’ın atanması, 657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 74 üncü maddesi ile 4904 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

2/8/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                             Faruk ÇELİK
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
          Millî Savunma Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/523
           1 – Bu Kararnamede isimleri yazılı iki Hâkim Subay’ın karşılarında gösterilen görevlere
atanmaları 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu’nun 16’ncı maddesi gereğince uygun
görülmüştür.
           2 – Bu Kararı Millî Savunma Bakanı yürütür.

2/8/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                            İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

Gnkur. Bşk. As. Mah. As. Mah. (As. Hak.) ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Ali Müjdat ESKİ,
GİRESUN/EYNESİL, 1994-11, 30/8/2008, Gnkur. Bşk. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ANKARA

Gnkur. Bşk. As. Sav. As. Sav. (Yrd. As. Sav.) ANKARA, Hak.Kd.Bnb., Seyfi BULDUK,
ANKARA/YENİMAHALLE, 1995-J.Öğ.3, 30/8/2008, Gnkur. Bşk. As. Mah. As. Mah. (As.
Hak.) ANKARA
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İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI

          İçişleri Bakanlığından:
           Karar Sayısı : 2013/522
           1 – Manisa İli Kula İlçesi Merkez Bucağı Çarıktekke Köyünün, aynı ilin Alaşehir İlçe-
sine bağlanması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2’nci maddesinin (B) ve (D) bentlerine göre
uygun görülmüştür.
           2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

2/8/2013
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
   Recep Tayyip ERDOĞAN                        Muammer GÜLER

                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
—— • ——

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TABİAT VARLIKLARI, DOĞAL SİT ALANLARI VE ÖZEL ÇEVRE KORUMA
BÖLGELERİNDE KALAN YAPI YASAKLI TAŞINMAZLARIN HAZİNE
TAŞINMAZLARI İLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel

çevre koruma bölgelerinde; bölgenin sahip olduğu çevre değerlerini korumak için bu alanların
koruma-kullanma esaslarını belirleyen onaylı uygulama imar planlarında yapılaşma yasağı ge-
tirilen yerlerde kalan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetindeki taşınmazların Ha-
zine taşınmazlarıyla trampa edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/A maddesinin
ikinci fıkrası ile 33 üncü maddesine ve 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Var-
lıklarını Koruma Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,
b) Bölge komisyonu: Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarını,
c) Doğal sit alanı: Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü

özelliklere sahip yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanları,
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ç) Genel Müdürlük: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünü,
d) Hazine taşınmazı: Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasar-

rufu altında olup tapuda Hazine adına tescil edilmeleri mümkün olan taşınmazları,
e) İstekli: Müstakil mülkiyete tâbi taşınmazlarda maliki, birlikte mülkiyet halinde pay-

daşların tamamını, kullanıma kapalı/kısıtlı mülkiyetini kamuya devretmek isteyen gerçek ve
özel hukuk tüzel kişilerini,

f) Müdürlük: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini,
g) Orman rejimine tabi olmayan koruma alanları: Orman rejimi dışında yer alan tabiat

parklarını, tabiat anıtlarını, tabiatı koruma alanlarını, sulak alanları, doğal sit alanlarını ve ben-
zeri koruma alanlarını,

ğ) Özel çevre koruma bölgesi: Ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi olan, çevre kir-
lenmeleri ve bozulmalarına duyarlı toprak ve su alanlarını, biyolojik çeşitliliğin, doğal kay-
nakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynakların gelecek kuşaklara ulaşmasını emniyet altına al-
mak üzere gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi ve bu alanlarda uygulanacak koruma ve kul-
lanma esasları ile plan ve projelerin tek elden hazırlanması amacıyla, Bakanlar Kurulu kararı
ile ilan edilen bölgeleri,

h) Tabiat varlığı: Jeolojik devirlerle, tarih öncesi ve tarihi devirlere ait olup ender bu-
lunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli, yer üstünde, yer al-
tında veya su altında bulunan değerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Trampaya Konu Taşınmazlara ve Başvuruya İlişkin Usul ve Esaslar

Trampa edilebilecek taşınmazlar
MADDE 4 – (1) Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilen, 1/1000 ölçekli onanlı

koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen tabiat varlıkları, doğal sit alanları,
orman rejimine tabi olmayan koruma alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde kalan, Genel
Müdürlük tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan gerçek ve özel hukuk
tüzel kişilerine ait taşınmazlar Hazine taşınmazları ile trampa edilebilir.

(2) Ancak;
a) Mülkiyet uyuşmazlığı olan,
b) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması

Hakkında Kanun hükümleri gereğince Devletçe dağıtımı yapılan taşınmazlardan sit alanı olarak
belirlenen taşınmazlar ile tapu kütüklerinde halen 3573 sayılı Kanun kapsamında kaldığına
dair şerh bulunan,

c) Tapu kütüklerinde doğal sit alanında kaldığına dair şerh dışında başka takyidatlar
bulunan,

ç) Doğal sit alanı olduğuna dair tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra, miras ve ölüme
bağlı tasarruflar dışında sonradan edinilen,

d) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında bulunan taşınmazlardan
kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında bulunan ve taşınmazın bir kısmının kıyı kenar çizgisinin
deniz tarafında kalması durumunda ise deniz tarafında kalan,
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e) 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair
Tarım Reformu Kanununa göre uygulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan,

f) 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Ka-
nunu kapsamında kalıp Milli Savunma Bakanlığınca kamulaştırılması gereken,

g) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında kalan,
ğ) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında kalan,
h) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan ve ilgili

Bakanlıkça kamulaştırılması gereken,
ı) 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında kalması nedeniyle Bakanlıkça ka-
mulaştırılması gereken,

i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında kalan,
j) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu kapsamında kalan,
k) İmar planında yola, oto parka, yeşil sahaya rastlayan veya diğer kamu kurum ve ku-

ruluşlarının görevleri kapsamında sorumlu bulundukları veya bakım ve onarım ile görevli ol-
dukları,

taşınmazlar, Hazine taşınmazlarıyla trampaya konu edilemez. 1 inci derece doğal sit
alanı (kesin korunacak hassas alan) ile 1 inci ve 2 nci derece arkeolojik sit alanının çakışması
halinde takas işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülür.

Trampaya konu taşınmazların belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Bakanlar Kurulu kararı ile tescil ve ilan edilen ve uygulama imar planı

kararı ile yapı yasağı getirilen, tabiat varlıkları, doğal sit alanları, orman rejimine tabi olmayan
koruma alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde kalan alanların, hangilerinin trampa prog-
rama alınacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvurular göz önünde
bulundurularak Bakanlık tarafından belirlenir.

(2) Programa alınan alanlar; büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçelerde veya
diğer illerin merkez ilçelerinde kalıyorsa Valilikçe, diğer ilçelerin sınırları içinde kalıyorsa
Kaymakamlıkça otuz gün süre ile ilan tahtasına asılarak ve gerekiyorsa belediye hoparlörüyle
en az iki gün aralıklarla üç kez duyurularak, ayrıca Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin İn-
ternet sitelerinde duyurularak ilan edilir.

(3) Programa alınan alanlar; köy sınırları içerisinde ise yukarıdaki ilanlardan ayrı olarak,
durum köy muhtarlığına köy sakinlerine duyurulmak üzere bildirilir. Programa alınan alanlar
Muhtarlıkça otuz gün süre ile ilan tahtasına asılır.

(4) İlk ilan tarihinden itibaren altmış gün içinde, o yılki trampa programından yarar-
lanmak isteyen malikler tarafından, Müdürlüğe ya da doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunulur.

(5) Başvuruların Bakanlık tarafından değerlendirilmesi sonucunda; 4 üncü maddede
belirtilen koşulları taşıyan parsel maliklerinin başvuruları liste halinde yılda iki defa Maliye
Bakanlığına bildirilir.

(6) Listede; taşınmazların ili, ilçesi, mahalle veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları
ile tabiat varlıkları, doğal sit alanları, orman rejimine tabi olmayan koruma alanları ve özel
çevre koruma bölgelerinde kalan ve uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen kıs-
mının yüzölçümü bilgileri yer alır. Listeye ek olarak taşınmaz bilgi formu (Ek-1), inceleme ra-
porları ve başvuru dilekçelerinin birer örneği eklenir.
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(7) Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmı bağımsız olarak yararlanılmaya el-
verişli değilse, bu kısım isteklinin başvurusu üzerine, Maliye Bakanlığınca yerinde yapılacak
tespitle belgelendirilerek trampaya konu edilebilir.

Başvurunun şekli ve inceleme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kalan taşınmazın maliki, taşınmaz üze-
rinde paylı veya elbirliği mülkiyet varsa paydaşların veya ortakların hepsi birlikte veya bunlar
adına hareket eden vekilleri noterden tasdikli vekâletname ile birlikte, taşınmazın Hazine ta-
şınmazları ile değiştirilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe ile Müdürlüğe ya da
doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunurlar.

(2) Dilekçeye eklenecek belgeler:
a) Taşınmazın ölçekli krokisi ile birlikte tapu senedi örneği.
b) Taşınmazı gösteren ve tanıtıcı nitelikte ve net çekilmiş fotoğrafları.
c) Taşınmazın konumunu gösteren temin edilebilecek ölçekli haritası.
ç) Üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyeti olan taşınmazların tapu senedinden veya çaplı

tasarruf vesikasından paydaşlık veya pay oranı ya da ortaklık durumu anlaşılmıyorsa mirasçılık
belgesi.

d) Malikin ve varsa vekilinin yazışma adresleri.
(3) Yanıltıcı belgelerle başvuranların veya trampa önerisinden vazgeçenlerin trampa

hakkı sona erer.
(4) Trampa programlarına alınmış yerlerdeki gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait

taşınmazlarla ilgili incelemeler; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma
Şube Müdürlüğü personelince, eğer o ilde Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü yoksa
Müdürlüğün uygun göreceği konuya ilişkin uzmanlıkları bulunan personel ile bir fen memuru
ile Maliye Bakanlığınca görevlendirilecek bir memurdan ayrıca konu ile ilgili Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü gibi diğer idarelerden oluşacak il komisyonunca yapılır.

(5) Taşınmaza ilişkin inceleme raporu ve taşınmaz bilgi formu, açık, tereddüt doğur-
mayacak ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan formda belirtilen asgari bilgileri kapsayacak şe-
kilde il komisyonunca düzenlenerek, Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonundan karar
almaksızın Bakanlığa iletilir.

(6) Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin in-
şaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu par-
seller, aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen par-
sellerin tamamının kabulü koşuluyla, başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli
olarak değiştirilebilir.

Değer takdiri

MADDE 7 – (1) Trampaya konu taşınmazların bedelleri 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu ile 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazine
Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait trampaya konu taşınmazların bedellerinin
tespitinde, tabiat varlıkları, doğal sit alanları, orman rejimine tabi olmayan koruma alanları ve
özel çevre koruma bölgesi ilan edilmeden önceki fiili ve hukuki durumları dikkate alınır.
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(3) Gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait trampaya konu taşınmazların üzerinde

bina, tesis ve ağaç bulunması halinde, malikinin başvurusu üzerine rayiç bedeli, 4/11/1983 ta-

rihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 inci maddesi hükümlerine göre belirlenerek

Bakanlık tarafından ödenir.

(4) Trampaya konu taşınmazların sökülüp götürülebilecek sabit olmayan tesis ve yapı-

lara değer takdir edilmez. Trampa yapılsa dahi, Maliye Bakanlığınca verilen süre içinde malik

tarafından sabit olmayan tesis ve yapıların kaldırılmasına, mevsiminde meyvelerin toplanma-

sına, ürünün hasadına bir defaya mahsus olmak üzere izin verilir.

Trampaya konu edilemeyecek Hazine taşınmazları

MADDE 8 – (1) Hazine taşınmazlarından;

a) Kamu hizmetlerine tahsisli bulunan,

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup tapuda Hazine adına tescil edilmeleri müm-

kün olmayan,

c) Kıyı Kanunu kapsamında bulunan,

ç) Milli Parklar Kanunu uyarınca milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma

alanları içinde kalması nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığına tahsisi gereken,

d) Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununa göre uy-

gulama alanı ilan edilen bölgelerde kalan ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce trampası

uygun görülmeyen,

e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup, Bakanlıkça bu amaç-

la trampası uygun görülmeyen,

f) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalıp Genelkurmay

Başkanlığınca trampası uygun görülmeyen,

g) Orman Kanunu kapsamında kalan taşınmazlar ile 17/10/1983 tarihli ve mülga 2924

sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri gere-

ğince Orman ve Su İşleri Bakanlığı emrine geçen,

ğ) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi

ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait

Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında kalan ve hak sahipliği kesinleşenler,

h) Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına

tahsisi gereken,

ı) 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uy-

gulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hak-

kında Kanun hükümlerine göre tapu tahsis belgesi verilen,

i) Umumi Hayata Müessir Âfetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardım-

lara Dair Kanun kapsamında kalması nedeniyle Bakanlıkça tahsisi gereken,

j) Mera Kanunu kapsamında kalan,

k) Teferruğ yoluyla edinilen ve edinme tarihinden itibaren bir yıl geçmeyen,

l) Kamulaştırma yoluyla edinilip Kamulaştırma Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı

süresi dolmayan,
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m) Özel kanun hükümleri gereği kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi, devri, terki ve

kullanım hakkı verilmesi gereken,

n) Elbirliği halindeki mülkiyet durumu paylı mülkiyete dönüştürülmeyen,

o) İlgili idare tarafından bu hizmette kullanılmayacağı belirtilen taşınmazlar hariç, imar

planlarında bir kamu hizmeti için ayrılmış olan,

ö) Kısmi trampa talebi olan ancak ifrazı Hazine lehine olmayan,

taşınmazlar trampaya konu edilemez.

İlan ve başvuru

MADDE 9 – (1) Maliye Bakanlığınca trampa kapsamında önerilmesi uygun görülen

Hazine taşınmazlarının, bedeli de belirtilmek suretiyle yeri ve nitelikleri altı ay süreyle defter-

darlıkların İnternet sitelerinde ve ilan panolarında duyurulur.

(2) Maliye Bakanlığınca, trampaya konu alanlarda kalan taşınmazların tespit edilen de-

ğeri istekli/isteklilerine yazıyla tebliğ edilir ve bu yazıda ayrıca; bu bedellerin kabul edildiğine

ilişkin noter tasdikli taahhütnamenin Maliye Bakanlığına verilerek, taşınmazlarının değeri kar-

şılığında defterdarlıkların İnternet sitelerinde ve ilan panolarında önerilen Hazine taşınmazla-

rından uygun olanlarının seçilerek ilgili defterdarlığa başvurabilecekleri ancak, trampa talep-

lerinin değerlendirilebilmesi için, karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulünün ge-

rektiği ya da tespit edilen bedele 10 uncu madde uyarınca taşınmazın bulunduğu yer defter-

darlığına itiraz edebilecekleri bildirilir.

(3) Başvurunun değerlendirilebilmesi için trampaya konu taşınmazların tahmin edilen

bedelleri arasında yüzde yirmiden fazla fark olamaz.

(4) Defterdarlıkların İnternet sitelerinden ve ilan panolarından önerilen taşınmazlara

belirtilen süre içerisinde talep olmaması halinde, bu taşınmazlar yerine başka taşınmazlar öne-

rilebilir.

İtirazlar

MADDE 10 – (1) İstekliler, tebliğ edilen bedele karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz

gün içinde gerekçeleri açıkça belirtilmek ve buna ilişkin bilgi ve belgeler de eklenmek suretiyle

taşınmazın bulunduğu yer defterdarlığına dilekçeyle müracaat ederek itirazda bulunabilirler.

(2) İtirazlar, itiraz tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde taşınmaza kıymet takdirini

yapan komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır

ve çoğunlukla karar alır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon kararları gerekçeli yazılır.

Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini belirtmek zorundadır.

(3) Maliye Bakanlığı veya defterdarlıklar tarafından gerektiğinde mahallinde inceleme

yaptırılmak suretiyle itirazlar incelettirilebilir. Bu durumda komisyon, kararlarını otuz günlük

süreye tabi olmaksızın ve yapılan inceleme sonucuna göre verir.

(4) Kararların sonucu, karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde idare tarafından

istekliye tebliğ edilir. Tebliğ edilen yazının varsa ekleri ile bir örneği Maliye Bakanlığına gön-

derilir.

(5) Komisyon kararlarına karşı istekliler tarafından idareye başka bir itirazda bulunu-

lamaz. Ancak, komisyon kararlarına karşı istekliler tarafından dava açılabilir.
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Trampa ve tapuya tescil
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşınmazların trampası Maliye Bakan-

lığınca Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile Hazine Ta-
şınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre pazarlık usulü ile yapılır. Hazine
taşınmazının değerinin daha yüksek olması halinde aradaki fark istekli/isteklileri tarafından
peşin ve nakden ödenir.

(2) Maliye Bakanlığınca ihale usulü ile trampa talimatı verilen taşınmazlara ilişkin ola-
rak, trampadan istekli/isteklilerin vazgeçmesi halinde, bu isteklilerce başka trampa talebinde
bulunulamaz. Aynı Hazine taşınmazı/taşınmazları için birden fazla istekli olduğunda, aynı yeri
isteyenler yazılı olarak çağrılırlar. Çağrıya uymayanların trampa isteme hakkı düşer. Trampa
yapmaya yetkili mahalli komisyon huzurunda çağrı üzerine gelenlerin arasında yapılacak açık
artırmada en fazla fark bedeli vermeyi önerenin önerisi kabul edilir.

Giderler
MADDE 12 – (1) Trampa işlemi nedeniyle istekli/isteklilere ait taşınmazlara ilişkin

ödenmesi gereken vergi, resim ve harç gibi her türlü giderler bunlar tarafından ödenir. İlgili
Tapu Sicil Müdürlüklerince işlemler sonuçlandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Çevre ve Şehircilik

Bakanı birlikte yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Yüksek Çevre Kurulu, Çevre

Teknik Komitesi ve Mahalli Çevre Kurullarının kuruluşu, görevleri ile çalışma usul ve esasla-

rını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 4 üncü

maddesine ve 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

c) Komite: Çevre Teknik Komitesini,

ç) Komite Başkanı: Çevre Teknik Komitesi Başkanını,

d) Kurul: Yüksek Çevre Kurulunu,

e) Müdürlük: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Çevre Kurulunun Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 4 – (1) Yüksek Çevre Kurulu, Başbakanın başkanlığında, Başbakanın bulun-

madığı zamanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanının Başkanlığında; Başbakanın belirleyeceği

sayıda bakan ile Bakanlık Müsteşarından oluşur.

Görevler

MADDE 5 – (1) Yüksek Çevre Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için hedef, politika ve strateji belirlemek.

b) Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun

dahil edilmesine imkân veren hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek.

c) Birden fazla bakanlık ve kuruluşu ilgilendiren çevre konularına ilişkin uyuşmazlık-

larda nihai kararı vermek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Esasları, Toplantı Usulü,

Gündemi ve Kararları

Toplantı usulü

MADDE 6 – (1) Yüksek Çevre Kurulunun, her yılın Haziran ayı içerisinde Yüksek

Çevre Kurulu Başkanının belirleyeceği yer ve tarihte yılda en az bir kez toplanır. Ancak, Ba-

kanlıkça gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü toplantılar yapılabilir.

Toplantı gündemi

MADDE 7 – (1) Yüksek Çevre Kurulunun gündemi, Komitenin teklifi üzerine ya da

doğrudan Bakanlık tarafından hazırlanır ve Yüksek Çevre Kurulu Başkanının onayı ile kesin-

leşir. Bakanlık, gündemi hazırlarken ilgili bakanlık, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin

önerilerini dikkate alır.

(2) Toplantı gündemi, Bakanlıkça toplantı tarihinden en az on gün önce, varsa ekleri

ile birlikte Yüksek Çevre Kurulu üyelerine gönderilir. Gündem gönderildikten sonra da Yüksek

Çevre Kurulu Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde gündeme ekleme yapılabilir.

Yüksek çevre kurulu kararları

MADDE 8 – (1) Yüksek Çevre Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır

ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Yüksek Çevre Kurulu Başkanının kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yüksek Çevre Kurulu kararlarının; her karara bir numara verilecek şekilde toplantı

salonunda yazılarak, Başkan ve üyelerce imzalanması esastır. Kararların toplantıdan sonra ya-

zılıp imzalanacağı durumlarda buna ilişkin bir karar tutanağı düzenlenerek üyelerce imzalanır.

Kararların tek sayfadan fazla olması halinde diğer sayfalar da başlıklı karar kâğıtlarına yazılarak

kararların bittiği sayfanın sonu Başkan ve üyelerce imzalanır, diğer sayfalar ise paraflanır. Yük-

sek Çevre Kurulu kararlarına ek oluşturacak plan, proje, harita ve benzeri belgelerin olması

halinde, bu belgelerin bir takımı Sekretarya tarafından paraflanarak karar dosyasında saklanır.

(3) Yüksek Çevre Kurulu üyelerince, karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak

imzalanır. Karşı oy gerekçeleri ayrıca sahiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak

üzere sekretaryaya teslim edilir.

Kararların duyurulması

MADDE 9 – (1) Yüksek Çevre Kurulunda alınan kararlar, Bakanlıkça, toplantıyı takip

eden otuz gün içerisinde Yüksek Çevre Kurulu üyeleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara yazılı

olarak bildirilir ve Bakanlık internet sitesinden duyurulur.

Kararların izlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Yüksek Çevre Kurulu kararlarının uygulanması ile ilgili sorumlu ku-

rum ve kuruluşlar, yaptıkları çalışmaları, toplantı tarihinden itibaren üçer aylık dönemler ha-

linde izleme raporu düzenleyerek Komiteye gönderir. Komite bu raporları değerlendirerek so-

nuçlarını bir ay içerisinde Bakanlığa sunar.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çevre Teknik Komitesinin Oluşumu, Görevleri, Toplantı Usul ve Gündemi,

Toplantı Kararları ve Sekretarya

Çevre teknik komitesinin oluşumu
MADDE 11 – (1) Çevre Teknik Komitesi; Yüksek Çevre Kuruluna yardımcı olmak

üzere, Bakanlık Müsteşarının Başkanlığında, Dışişleri, Maliye, Kalkınma, Orman ve Su İşleri,
Millî Eğitim, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının müsteşar-
ları, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Başkanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve Bakanlıkça belirlenecek çevre ve
şehircilik dalında çalışma yapan toplam iki öğretim üyesinden oluşur.

(2) Komiteye, çalışma konularının gerektirdiği hallerde, Komite Başkanının davetiyle
diğer kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de çağırılabilir.

Görevler
MADDE 12 – (1) Komitenin görevleri şunlardır:
a) Yüksek Çevre Kurulunun görev alanına giren konularda ön hazırlık yaparak Yüksek

Çevre Kurulu toplantısı gündemine teklifte bulunmak.
b) Yüksek Çevre Kurulu kararlarına temel oluşturacak plan ve projeleri hazırlamak,

çalışmalar yapmak, yapılmış olan plan, proje ve çalışmaları değerlendirerek, Yüksek Çevre
Kuruluna çalışmalar ile ilgili önerilerde bulunmak.

c) Yüksek Çevre Kurulu kararlarının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek ve so-
nuçlarını Yüksek Çevre Kurulu Başkanına sunmak.

Toplantı usulü
MADDE 13 – (1) Komite, yılın ilk toplantısını Komite Başkanının belirleyeceği yer

ve tarihte gerçekleştirir. Komitenin ilk toplantısında yıllık çalışma programı belirlenir ve bu
program doğrultusunda sekretarya tarafından belirlenen toplantı gündemine göre yalnızca konu
ile ilgili olan Komite üyelerinin katılımıyla herhangi bir çağrıya gerek kalmaksızın üçer aylık
dönemler halinde kendiliğinden toplanır. Ancak, gerekli gördüğü hallerde Komite Başkanı Ko-
miteyi toplantıya çağırabilir.

Toplantı gündemi
MADDE 14 – (1) Toplantılara ilişkin gündem sekretarya tarafından belirlenir ve Ko-

mite Başkanınca onaylanır. Onaylanan gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce Komite
üyelerine gönderilir.

Toplantı kararları
MADDE 15 – (1) Komite, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını

oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Komite Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır. Komite kararları, başlıklı karar kâğıtlarına yazılır ve her yıl itibari ile birden
başlayarak numaralanarak Komite Başkanı ile üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmayan
üyelerin katılmama gerekçelerini belirten karşı oy yazıları bu üyelerce imzalanır ve karar kâ-
ğıtlarına iliştirilir. Komitece hazırlanan plan ve projeler, Komite Başkanı ve üyelerce imzala-
narak karar kâğıtlarının eki olarak Yüksek Çevre Kuruluna sunulur.
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Alt komiteler

MADDE 16 – (1) Komite sekretaryası tarafından, Komite çalışmalarına katkı sağlamak

üzere gerekli görülen konularda ilgili bakanlık, kurum ve kuruluş uzmanlarından oluşacak alt

komitelerin kurulmasını Komite Başkanına önerebilir. Önerinin Komite Başkanınca uygun gö-

rülmesi halinde alt komiteler kurulur.

Sekretarya

MADDE 17 – (1) Yüksek Çevre Kurulu ve Çevre Teknik Komitesinin sekretarya hiz-

metleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mahalli Çevre Kurullarının Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş

MADDE 18 – (1) Mahalli Çevre Kurulu, her ilde Valinin veya Valinin görevlendireceği

Vali Yardımcısının başkanlığında, İçişleri, Maliye, Millî Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Or-

man ve Su İşleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-

kanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığının imza yetkisini haiz il temsilcileri, İl Jandarma Komu-

tanlığının, İl Emniyet Müdürü ve denize kıyısı olan illerde Sahil Güvenlik Komutanlığının

imza yetkisini haiz temsilcileri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Temsilcisi, büyük şehirlerde bü-

yükşehir belediye başkanlığının, diğer illerde ise belediye başkanlığının imza yetkisini haiz

temsilcilerinden oluşur. Mahalli Çevre Kurulu üyesi bakanlıkların illerde teşkilatının bulun-

maması halinde, bu bakanlıklar, kendileri ya da bağlı veya ilgili kuruluşları aracılığı ile; birden

fazla bağlı ve ilgili kuruluşun bulunması durumunda toplantı gündemine göre konu ile ilgisi

olan kuruluş aracılığı ile temsil edilir.

(2) Başkanca gerekli görülmesi halinde, görüş ve önerilerini almak üzere, ilgili kamu

kurum ve kuruluşu, bilimsel kuruluş, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel sektör

ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile uzman kişiler de oy hakkı olmaksızın Mahalli Çevre Kurulu

toplantılarına davet edilir.

(3) Mahalli Çevre Kurulunun sekretarya hizmetleri Müdürlük tarafından yürütülür.

Görevler

MADDE 19 – (1) Mahalli Çevre Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Çevrenin korunması ve iyileştirilmesi, kirliliğin önlenmesi amacıyla, Bakanlıkların

mevzuatlarında belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almak.

b) Alınan karar ve tedbirlerin il düzeyinde uygulanması için programlar hazırlamak.

c) Hazırlanan programların ön görülen sürelerde uygulanmasını sağlamak.

ç) İlde çevre kirliliğine neden olan veya olabilecek tesis ve işletmeleri belirlemek, ya-

pılan iş ve işlemleri incelemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak.

d) İl düzeyindeki çevresel faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek amacıyla çeşitli Ba-

kanlık ve kuruluşlarla eşgüdümü sağlamak.

e) Toplumsal çevre bilincinin arttırılmasına yönelik eğitsel faaliyetlerin düzenlenmesine

yönelik kararlar almak.
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ALTINCI BÖLÜM
Mahalli Çevre Kurulunun Çalışma Esasları

Toplantı usulü
MADDE 20 – (1) Mahalli Çevre Kurulu üç ayda bir Başkanın davetiyle, davetiye gön-

derilen Mahalli Çevre Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Mahalli Çevre
Kurulu kararı alınmasını gerektirecek durumlarda Başkanın daveti ile olağanüstü toplantılar
yapılabilir.

Toplantı gündemi
MADDE 21 – (1) Mahalli Çevre Kurulunun toplantı gündemi Mahalli Çevre Kurulu

sekretaryası tarafından hazırlanır ve Başkan tarafından onaylanır. Mahalli Çevre Kurulu üyeleri
toplantıda veya sair zamanlarda gelecek toplantının gündemiyle ilgili önerilerde bulunabilirler.
Mahalli Çevre Kurulu Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde gündemde yer alan konular
hakkında ilde bulunan üniversitelerin çevre ile ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri ile ilgili diğer
kurum ve gönüllü kuruluşların temsilcileri toplantıya çağrılarak veya yazılı olarak görüşleri
alınabilir.

(2) Gündem konuları Mahalli Çevre Kurulu üyelerine toplantı gününden en az beş gün
önce bildirilir.

Mahalli çevre kurulu kararları
MADDE 22 – (1) Mahalli Çevre Kurulu kararları, sekretaryanın başlıklı karar kağıtla-

rına yazılır. Karar numaraları sürekli ve her karara bir numara verilmek suretiyle düzenlenir.
Yıl değişse de mükerrer karar numarası verilemez. Kararların toplantı salonunda yazılıp, Baş-
kan ve üyelerce imzalanması esastır. Kararların toplantı sırasında yazılıp imzalanmadığı du-
rumlarda gerekçesi belirtilen bir karar tutanağı düzenlenerek Başkan ve üyelerce imzalanır.

(2) Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yö-
nünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Mahalli Çevre Kurulu
üyelerince, karşı oy kullanılan kararlar “karşı oy” yazılarak imzalanır. Karşı oy gerekçeleri ay-
rıca sahiplerince yazı ile belirtilerek dosyasında saklanmak üzere sekretaryaya teslim edilir.

(3) Mahalli Çevre Kurulu kararları ile bu kararlara ilişkin olarak kabul edilen proje,
program, harita, plan, rapor ve benzeri belgelerin bir takımı Başkan ve üyelerce imzalanarak
dosyasında saklanır.

(4) Mahalli Çevre Kurulu kararları, 15 (on beş) gün içerisinde ilgili kişi ve kuruluşlar
ile Bakanlığa gönderilir.

(5) Mahalli Çevre Kurulu kararları, Yüksek Çevre Kurulu kararları göz önünde bulun-
durularak alınır.

İlan
MADDE 23 – (1) Alınan Mahalli Çevre Kurulu kararları toplantı tarihinden itibaren

bir hafta içerisinde, Valilik ilan panosunda en az beş işgünü süreyle ilan edilir ve Valilik internet
sitesinden duyurulur. Kurul kararları ilan sonunu beklemeden, imza tarihinde yürürlüğe girer.

İtiraz
MADDE 24 – (1) Mahalli Çevre Kurulu kararlarına itiraz, Mahalli Çevre Kurulu Sekre-

taryasına, ilan tarihini izleyen bir ay içerisinde, yazılı olarak ve gerekçesiyle birlikte yapılır.
İtirazlar, Mahalli Çevre Kurulunun ilk toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

3 Ağustos 2013 – Sayı : 28727                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17



YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 25 – (1) 18/12/2004 tarihli ve 25674 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çev-

re ve Orman Bakanlığı Yüksek Çevre Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönet-

melik yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Orman Ba-

kanlığı Mahalli Çevre Kurulları Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Gümrük Yönetmeliğinin 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İzin hak sahibinin, izin belgesinde öngörülen sürenin sona ermesinden itibaren

otuz gün içerisinde izni veren gümrük idaresine müracaatı üzerine yerinde yapılan denetimlere

ilişkin bilgilerin yer aldığı, Ek-27’de yer alan Nihai Kullanım Denetim Formu esas alınarak,

izin belgesi kapsamına giren işlemler itibariyle ilgili izin hak sahibinin mali kayıtları üzerinden

nihai kullanıma konu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tes-

piti ve teminat iadesine ilişkin diğer iş ve işlemler yetkilendirilmiş gümrük müşavirince dü-

zenlenecek rapora istinaden yerine getirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 208 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(7) 126 ncı madde uyarınca geriye dönük izin verilebilmesi için eşya üzerinde gümrük

gözetiminin sona ermemiş olması şartı aranır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 263 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci ve üçün-

cü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2013 tarihli ve 28697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında
Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“İl millî eğitim şube müdürleri, il ve ilçe millî eğitim şube müdürlüklerine, ilçe milli eğitim
şube müdürleri, ilçe ve il milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak üzere yer değişikliği ter-
cihinde bulunabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmelik eki Ek-2 Hizmet Bölgeleri ve Hizmet Puanları Çizelge-
sinde Mersin ilinin 1 inci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasında yer alan “Silifke” ibaresi ile
Diyarbakır ilinin 5 inci hizmet bölgesine dahil ilçeleri arasında yer alan “Akköy” ve “Honaz”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİNİN ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/5/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ve öğrenim” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2013 28697

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/5/2010 27573

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 30/7/2010 27657
2- 8/4/2011 27899
3- 21/7/2012 28360
4- 31/8/2012 28397
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Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığından:
MALULİYET TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Si-

gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla
yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak
sahibi çocuklarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigor-

tası Kanununun 25 inci, 28 inci, 47 nci, 94 üncü, 95 inci ve 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Hastalık listesi: Çalışma gücünün en az %60’ının hangi hallerde kaybedildiğinin tes-

pitine esas listeyi,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Balthazard formülü: Birden fazla iş kazası veya meslek hastalığı sonucu sürekli iş

göremezlik dereceleri veya birden fazla engellilik derecelerinin birleştirilmesinde kullanılan
hesaplama şeklini,

ç) Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuk: Beslenme, giyinme,
yıkanma ve tuvalet ihtiyaçlarını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi
başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk veya yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri
başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine karar verilen çocukları,

d) Başkan: Kurum Sağlık Kurulu Başkanını,
e) Daire Başkanlığı: Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığını,
f) Genel Müdürlük: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü,
g) Genel sağlık sigortalısı: Kanunun 60 ıncı maddesinde sayılan kişileri,
ğ) Hak sahibi: Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malul-

lüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya
toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasını,

h) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununu,

ı) Kontrol muayenesi: Kanunun 94 üncü maddesinde belirtilen hallerde istenilen mua-
yeneyi,

i) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
j) Kurum sağlık kurulu: Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık

kurullarınca düzenlenecek raporlardaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri in-
celemek suretiyle, çalışma gücü kaybı ve meslekte kazanma gücü kaybı oranlarını, erken yaş-
lanma halini, vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücü kaybını ve malullük
derecelerini belirlemeye yetkili hekimlerden ve/veya diş hekimlerinden oluşan kurulları,
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k) Maluliyet: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsa-
mındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte
kazanma gücünün en az %60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en
az %60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme hali,

l) Sağlık kurulu raporu: Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularının sağlık
kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporlarını,

m) Sigortalı: Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi
gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi,

n) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu: Kanunun 58 inci maddesinde belirtilen gö-
revleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenen uzman hekimlerden oluşan
kurulu,

o) Üye: Kurum sağlık kurulu üyelerini,
ö) Vazife ve harp malullüğü: Kanunun 47 nci maddesinde tanımlanan vazife ve/veya

harp malullüğü hallerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Yetkili sağlık hizmeti sunucuları
MADDE 5 – (1) Maluliyet tespitinde esas alınacak sağlık kurulu raporlarını düzenle-

meye;
a) Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri,
b) Devlet üniversite hastaneleri,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri,
ç) Sigortalıların ikamet ettikleri illerde (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hastanelerin

bulunmaması durumunda sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık Bakanlığı Devlet
hastaneleri,

d) Belgelenmesi kaydıyla, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesinde;
yoğun bakımda tedavisi devam eden ve yatmakta olduğu hastaneden başka bir hastaneye nakli
hayati risk taşıyorsa yatmakta olduğu hastane,

e) Belgelenmesi kaydıyla (a), (b), (c) ve (ç) bentleri dışında kalan yataklı sağlık hizmet
sunucularında yoğun bakımda tedavisi devam ederken yatmakta olduğu hastaneden başka bir
hastaneye nakli hayati risk taşıyanlara yatmakta olduğu hastaneler yetkilidir.

(2) Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigorta-
lıların maluliyet değerlendirmelerinde, sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan akit ülkenin sigorta
kurumunun belirlediği sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen raporlar esas alınır.

Sağlık kurulu raporları
MADDE 6 – (1) Sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulu; iç hastalıkları, göz hastalıkları,

kulak-burun-boğaz, genel cerrahi veya ortopedi, nöroloji veya ruh sağlığı ve hastalıkları uz-
manlarından oluşur.

(2) Değerlendirilecek hastalık, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili dal uzmanının
da kurulda bulunması şarttır. Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

(3) Sadece bir organ ya da sistemi ilgilendiren hastalığı bulunanlar için sağlık kurulu,
o hastalığı ilgilendiren branştan üç uzman ile oluşturulabilir.

(4) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporlarında aşağıda
belirtilen hususlara yer verilir.

a) Hastane adı,
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b) Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, sigorta sicil numarası, Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihi,

c) Raporun tarih ve sayısı,
ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihleri,
d) Sigortalı ya da 15 yaşından büyük hak sahibinin son altı aylık mühürlü fotoğrafı,
e) Sağlık kurulu raporunun düzenlenme nedeni.
(5) Sağlık kurulu raporunun tıbbi değerlendirme bölümlerinde;
a) Kimlik tespiti ile gerekli muayene yapılarak, maluliyet talebine esas teşkil eden has-

talıkların, ilgili branşlarca mevcut klinik durumunu açıklayan ayrıntılı muayenesi sonucu; mua-
yene bulguları, dayanağı, tetkikler ve sonuçlar sağlık kurulu raporuna yazılır, tetkik raporlarının
aslı ya da onaylı fotokopileri eklenir.

b) Muayeneye ilişkin test ve tetkik belgelerinde sigortalının adı, soyadı ve tetkik tarihi
yazılır.

c) Tıbbi terimler kısaltılmaksızın yazılır.
ç) Mevcut hastalıklara ilişkin tetkikler, epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları ve

benzeri belgelerin aslı veya resmi onaylı fotokopileri eklenir.
d) Sağlık kurulu raporları bilgisayar ortamında düzenlenerek sağlık kuruluna katılan

hekimler tarafından imzalanır.
e) Sağlık kurulu raporları sadece durum bildirir nitelikte olup, raporların karar hanesinde

“Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir” ibaresi yazılır.
(6) Bu maddede belirtilen hususların eksikliği veya yetersizliği durumunda sağlık ku-

rulu raporunun verilecek karara esas teşkil edip etmeyeceği konusunda Kurum sağlık kurulu
yetkilidir.

(7) Kurum, sağlık kurulu raporlarını elektronik ortamda istemeye yetkilidir.
(8) Sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda çalışma gü-

cü kaybı veya engel oranı belirtilmiş ise bu oran Kurum sağlık kurulu kararlarında esas alın-
maz.

Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar
MADDE 7 – (1) Sağlık kurulu raporlarının usulüne uygun düzenlenmediği tespit edi-

lirse, 6 ncı maddeye göre yeniden düzenlenmek üzere ilgili sağlık hizmeti sunucusuna iade
edilir.

Ek rapor düzenlenmesi
MADDE 8 – (1) Sağlık kurulu raporunun değerlendirilmesi sonucunda, gerekli görül-

mesi halinde aynı ya da farklı sağlık hizmeti sunucusu tarafından yeniden muayenesiyle dü-
zenlenecek sağlık kurulu raporu istenir.

(2) İstenilen raporlarda tıbbi bilgilerin eksik veya yetersiz olması durumunda, raporlar
Kurum tarafından raporu düzenleyen sağlık hizmeti sunucusuna iade edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Malul Sayılmaya İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki
sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti

MADDE 9 – (1) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmedik-
lerinin tespitinde Ek-1 Hastalık Listesi esas alınır.

(2) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki si-
gortalıların, sigortalılık süresi içinde;

a) Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen hastalıkların meydana geldiği,
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b) Eski ve çalışmaya engel olmayan bir hastalığın, Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen
seviyelere yükseldiği,

c) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmiş haliyle ilk defa çalışmaya başlayan, ancak
daha sonra ortaya çıkan farklı bir hastalık nedeniyle bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışma
gücünün en az %60’ını kaybettiği,

ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını
kaybettiği,

Kurum sağlık kurulunca tespit edilen sigortalı malul sayılır.
(3) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gü-

cünün en az %60’ını kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya
engeli sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

(4) Sağlık kurulu raporlarında birden fazla hastalık mevcut ise çalışma gücünün en az
%60’ını kaybedip kaybetmediğine dair değerlendirmede en ağır sekel bulgu dikkate alınır ve
Balthazard Formülü uygulanmaz. Ancak, birden fazla hastalığın bir arada olduğu ve tedaviye
rağmen çalışma olanağı vermediğine Kurum sağlık kurulunca karar verilenler malul sayılır.

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki sigortalıların çalışma
gücü kaybı tespiti

MADDE 10 – (1) İlk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra vücutlarında oluşan ve
tedavi edilemeyen hastalıkları nedeniyle, çalışma gücünün en az %60’ını veya vazifelerini ya-
pamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum sağlık kurulunca tespit edilen
sigortalı malul sayılır.

(2) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce çalışma gücünün en az
%60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden
veya sonradan tespit edilirse sigortalı bu hastalık veya engeli sebebiyle malullük aylığından
yararlanamaz.

(3) Yedek subay veya er olarak ya da talim, manevra, seferberlik veya harp dolayısıyla
görevleri ile ilgileri kesilmeksizin silah altına alındıkları dönemde malul olup, bu malullükleri
asıl görevlerini veya işlerini yapmaya mani olmayanlar hakkında, bu hastalık veya engelleri
sebebiyle malullük sigortasına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(4) Maluliyet kararlarında;
a) Sigortalıların çalışma gücünün en az %60’ını kaybedip kaybetmediklerinin tespitinde

Ek-1 Hastalık Listesi,
b) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi

ile yükümlüleri için, 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği,

c) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için,
4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları
Yönetmeliği,

ç) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında
çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik Görevlileri için be-
lirlenen ve 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hiz-
metlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık şartları,

(5) Vazife malullüğü halinde ise, 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizam-
name,

esas alınır.
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Çocukların çalışma gücü kaybı tespiti
MADDE 11 – (1) Ek-1 Hastalık Listesi’nde belirtilen hastalıkların meydana geldiği

tespit edilen sigortalının hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu malul sayılır.
Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri
MADDE 12 – (1) Sigortalıların ve kadın sigortalıların malul çocuklarının başka birinin

sürekli bakımına muhtaç olduğu durumlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Kuadripleji, parapleji, dipleji ve sigortalının yaşamını kendi başına yürütmesine engel

hemipleji veya merkezi sinir sisteminin sfinkter bozuklukları ile birlikte olan diğer hastalıklar.
b) Süreli veya sürekli ruh sağlığı ve hastalıkları kliniğinde kalmayı gerektiren ve tedavi

edilemeyen psikotik hastalıklar.
c) İki gözde de yüzde yüz (tam) görme kaybı.
ç) İki elin kaybı.
d) Bir kolun omuzdan ve bir bacağın kalçadan kaybı.
e) Her iki bacağın alttan en az 1/3’ünün kaybı.
f) Tedavisi olanaksız bir hastalıktan ileri gelen ağır beslenme bozuklukları ve kaşeksiler.
g) Solunum yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması.
ğ) Giyinme, beslenme, fonksiyonel mobilite, bağırsak ve mesane bakımı, kişisel hijyen

ve tuvalet ihtiyaçları gibi günlük yaşam aktivitelerinin sağlanamaması.
h) Yukarıda tespit edilen hastalıklar dışında kaldığı halde tedavi edilemeyen, başka bi-

rinin sürekli bakımına muhtaç olan ağır hastalıklar.
Yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti
MADDE 13 – (1) Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen çalışma

gücü kaybı tespitinde, 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük
Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
esas alınır.

Erken yaşlanma tespiti
MADDE 14 – (1) Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki

diğer şartları taşıyan ve 55 yaşını dolduran sigortalıların; dikkat, algı, bellek, kavrama ve so-
yutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma hali
tayin ve tespit edilenler, erken yaşlanmış sayılırlar.

(2) Bu tespitlerde; nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, gö-
ğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu ra-
porları esas alınır.

Kontrol muayenesi ve değerlendirme
MADDE 15 – (1) Çalışma gücünün en az %60’ını kaybetmesi nedeniyle malul sayı-

lanlar ile Kanunun 28 inci maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigor-
talılar;

a) Kurumca yürütülen soruşturma nedeniyle,
b) Maluliyete ilişkin Kurumca verilen karar gereği,
c) Malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış sigortalıların, malullük durumlarında

artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduklarına ilişkin talepleri halinde,
ç) İhbar ve şikayet halinde,
kontrol muayenesine tabi tutulabilir.
(2) Kontrol muayenesine istinaden yapılan değerlendirme sonucu gerekli görülen hal-

lerde yeniden kontrol muayenesi istenebilir.
(3) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca kontrol muayenesi kararı verilmesi halinde

bu kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme Kurum sağlık kurullarınca yapılır. Bu karara iti-
raz olması halinde konu, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca değerlendirilerek karara
bağlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görüş alma
MADDE 16 – (1) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde ilgili kurum veya kuru-

luşlar ile uzman kişilerin görüşlerine başvurabilir.
Karar sonrası yeni talep
MADDE 17 – (1) Sigortalıların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sa-

hibi çocuklarının hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğunun belgelemesi
halinde, sağlık hizmeti sunucularına sevk edilir.

Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda değerlendirilmek üzere ya-

pılan itirazlar, Kurum sağlık kurulu kararlarının sosyal güvenlik il müdürlükleri veya sosyal
güvenlik merkezlerince kararın ilgililere tebliğ edildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılır.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları
MADDE 19 – (1) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından verilen kararlar Ku-

rum sağlık kurullarını bağlar.
Farklı sigortalılıklardan maluliyet talebi
MADDE 20 – (1) Maluliyet değerlendirmesi sonucunda, ilk işe girdiği tarihte de malul

olduğuna karar verilen sigortalılar, anne ve/veya babalarının sigortalılıklarından dolayı hak sa-
hibi olarak maluliyet tespiti talep ettiklerinde, buna göre oluşturulacak dosya ile birlikte kendi
sigortalılıklarından dolayı alınan kararlar, buna esas sağlık kurulu raporları ve diğer belgeleri
içerir dosya Kurum sağlık kuruluna gönderilir.

Hastalık listesinin yenilenmesi
MADDE 21 – (1) Ek-1 Hastalık Listesi’nde bulunan tıbbi kriterler Kurumca en geç 3

yılda bir değerlendirilir.
Atıflar
MADDE 22 – (1) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinin çalışma
gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti hüküm-
lerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 23 – (1) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İş-

lemleri Yönetmeliğinde yer alan; çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile er-
ken yaşlanma durumlarının tespiti ile ilgili tüm hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışma

gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde
bulunan sigortalılar ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için, yü-
rürlükten kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının Kanuna aykırı olmayan hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik 1/9/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.
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Bartın Üniversitesinden:
BARTIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bartın Üniversitesi enstitülerinde yürütülen tezli ve

tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında yürütülen eğitim ve öğretime
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalında bulunan
tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan bölüm
başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: Fakülte teşkilatlanmasına göre bölüm başkanı ve ana-
bilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan bölüm kurulunu,

e) Bilim/sanat dalı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalını,
f) Bilim/sanat dalı başkanı: Fakülte teşkilatına göre anabilim/anasanat dalı başkanını,
g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ğ) Enstitü: Bartın Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından

ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-

dımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için se-
çilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
j) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
l) Rektör: Bartın Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Bartın Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezini,
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o) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ö) YDS: Yabancı Dil Sınavını,
p) Üniversite: Bartın Üniversitesini
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimin Düzenlenmesi Öğrenci Statüleri

Öğrenim görecek öğrenciler
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğrenim görecek öğrenciler, aşağıda belirtilen şekilde

tam zamanlı ve özel öğrenci olmak üzere iki farklı statüde bulunur:
a) Tam zamanlı öğrenciler: Bir öğrencinin tam zamanlı öğrenci statüsüne sahip olması

ve Üniversitede öğrencilik haklarından yararlanması için enstitüye giriş hakkı kazanması veya
yatay geçiş yapmak suretiyle enstitüde bir lisansüstü programa kaydını yaptırması, derslere
yazılıp devam etmesi gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık programı, proje ve
tez dönemi öğrencileri de tam zamanlı öğrenci olup bu haklardan yararlanır.

b) Özel öğrenciler: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans diploması
alarak mezun olup belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyenler veya başka bir enstitüde bir
lisansüstü programına kayıtlı olan öğrenciler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilerek derslere devam
edebilirler. Bu statüdeki öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün
koşullarına uymaları ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmeleri gerekir. Özel öğrenciler,
tam zamanlı öğrencilerin haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik ile ilgili esaslar enstitü
kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Eğitim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerde eğitim
programlarını yürütür. Enstitülerce yürütülecek lisansüstü programların içerikleri, enstitü ana-
bilim/anasanat dalı kurullarının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra Senato tarafından
karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu, ayrıca diğer yükseköğretim kurumu ve araştırma mer-
kezleri ile işbirliği yaparak ortak program yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(2) Eğitim ve öğretim, dönem esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar dönemlerine ek
olarak gece eğitimi, staj ve yaz kursları veya yaz dönemi açılabilir. Bunların süresi ve şekli, il-
gili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Programların uygulama esasları
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dallarının özelliklerine göre eğitim programlarının

uygulanmasına ilişkin esaslar enstitüce hazırlanır ve bu esaslar enstitü kurulunun teklifi, Se-
natonun kararıyla yürürlüğe girer.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 8 – (1) Her dönemde açılacak dersler ve bunların sorumluları anabilim/ana-

sanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilân edilir.
Anabilim/anasanat dalı başkanı
MADDE 9 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitimi yürüt-

mekten enstitüye karşı sorumludur. Anabilim/anasanat dalı başkanı öğrenci kontenjanlarını,
bir dönemde hangi lisansüstü derslerin açılacağını ve bu derslerin sorumlularını, jüriler ve da-
nışmanlarla ilgili önerileri, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunu oluşturan öğretim elemanları
ile birlikte tespit eder.
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Öğretim dili
MADDE 10 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında derslerin hepsi veya bir kısmı, belirlenen
bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçedir. Danışmanın ve enstitü anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun ortak önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerek görülen hallerde
bir tezin yabancı dilde hazırlanmasına karar verilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamının
yabancı dilde yapıldığı programlarda bütün dönemler (ders dönemi, proje dönemi ve tez dö-
nemi) bu dilde tamamlanır.

Enstitü anabilim/anasanat dalı stratejik planları
MADDE 11 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli li-

sansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak programları esas alan bir stratejik
plan hazırlar. Bu planlar, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Öğrenci Kabulü, Yurtdışı

Öğrenci Değişimi, Kayıt, Öğrenci Katkı Payı ile
Ders Ekleme ve Ders Silme

Kontenjan tespiti
MADDE 12 – (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alın-

dığı takdirde kontenjan tespitine ve aday öğrencilerde aranacak niteliklere anabilim/anasanat
dalı kurullarının önerileri doğrultusunda, ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

Kontenjanların ilanı
MADDE 13 – (1) Enstitünün kabul edeceği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik

programlarının adları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli
belgeler, son başvuru tarihi, sınav tarihi ile diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Bu
ilan, her dönem başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Lisansüstü öğretim programlarına öğrenci kabulü için verilecek ilanlar, Üniversite
ve enstitünün internet sayfalarında yayımlanır.

Başvuru koşulları
MADDE 14 – (1) Adaylar ilan edilen başvuru süresi içinde, istenilen belgelerin aslı

veya enstitü tarafından onaylı örneği ile enstitüye başvurur. Kesin kayıt hakkı kazanan aday-
lardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez. Adayın başvurduğu lisansüstü
programın türüne göre aşağıdaki koşulları taşıması gerekir.

a) Tezli yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak.
2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığı (YÖK)’na onaylatmış olmak.
3) En az 2.29/4.00 veya 60.10/100 lisans genel not ortalamasına sahip olmak.
4) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES sınavında, başvurulan programın

puan türünde en az 55 standart puan alınmış olması gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eş-
değerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eş-
değer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilir; ancak güzel
sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans diplomasına sahip olmak.
2) Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, YÖK’e onaylatmış olmak.
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3) Tezsiz yüksek lisansta lisans not ortalaması, ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.
c) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on dönem

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri lisans diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi
lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık belgesine sahip olmak gerekir. Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya mua-
dili bir puana sahip olmaları gerekir.

2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası
Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı
uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden
KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul
edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak gerekir,

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60, lisans diplomasıyla başvu-
ranlardan başvurduğu programın gerektirdiği puan türünde en az 80 standart puana sahip olmak
gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri
sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar, enstitü
yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvara yapılacak
başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak ilgili üniversite senatosunun kararı
ile ALES puanı aranabilir. Bu durumda aranan ALES puanı ilgili senato tarafından belirlenir.

4) Temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuran tıp fakültesi mezunlarında, lisans diplo-
masına ve en az 55 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 60 standart puana
sahip olmak gerekir. Tıp fakültesi mezunu olmayanlarda ise yüksek lisans diplomasına, diş he-
kimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında lisans derecesine sahip olmak ve ALES’in sayısal
kısmından en az 60 standart puana, diş hekimliği ve veteriner fakültesi mezunlarında en az 75
standart puana sahip olmak gerekir. Temel tıp puanı: TUS temel tıp bilimleri testi birinci bö-
lümünden elde edilen standart puanın 0.7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart
puanın 0.3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

ç) Tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:
1) Yüksek lisansta en az 3.15/4.00 veya 80.16/100 genel not ortalamasına sahip olmak.
2) KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca

eşdeğerliği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı
uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden
KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul
edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

3) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 standart puana sahip olmak.
ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlar-
dan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde sağlanan puanlar enstitü yönetim
kurulunca kabul edilebilir.

d) Sanatta yeterlik programına başvuru koşulları şunlardır:
1) Lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak, yurtdışından alınmış lisans veya

yüksek lisans diplomalarının denkliğini, YÖK’e onaylatmış olmak, lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranlar için 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir lisans mezuniyet not
ortalamasına sahip olmak.
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2) KPDS, ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğer-
liği kabul edilen benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak, yabancı uyruklu
öğrenciler için anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden KPDS,
ÜDS veya YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen
benzer sınavlardan bu puana eşdeğer bir puan almış olmak.

3) ALES’in sözel kısmından en az 60, lisans diplomasıyla başvuranlardan en az 80 stan-
dart puana sahip olmak gerekir. ALES sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde
sağlanan puanlar, enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir; ancak güzel sanatlar fakültesi ve
konservatuara yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

4) Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar lisans diplomaları ve lisans öğ-
renim kademesinde okudukları derslerin başarı notları ile mezuniyet not ortalamalarını gösteren
onaylı listeleri, yabancı dil belgelerini, değerlendirilmesinde yarar gördükleri diğer kişisel bilgi
ve belgelerle ilanda istenen ek belgeleri de ekleyerek bir dilekçeyle müdürlüğe başvurur. Di-
lekçede, girmek istedikleri sanatta yeterlik programı belirtilir, adayların başvuru kayıt işlemleri
müdürlükçe yürütülür.

5) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına
kabulüne ilişkin esaslar; ilgili anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine, enstitü kurulu tarafından
belirlenir. Ancak bu esaslar, tezli yüksek lisans yapmış adayların sanatta yeterlik programlarına
kabul esaslarına aykırı olamaz.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci

kabulü aşağıdaki koşullara göre yapılır:
a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES

sonucu yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK
tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve enstitü yönetim kurulunca kabul edilen
puanlar ile adayların başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendiri-
lerek öğrenci alınır.

b) Adayların yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ve üç kişiden oluşturulan jürilerce
yapılır. Yazılı sınav jürisinde, adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da
yer alır.

c) Tezli yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %50’si,
lisans genel not ortalamasının %20’si, yazılı sınav puanının %20’si ve yabancı dil puanının
%10’u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel
not ortalamasının %50’si ve yazılı sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz
yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında
olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan
alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dahilinde yüksek lisans programlarına ka-
bul edilir.

ç) Doktora öğrenimine kabulde başarı notu; ALES standart puanının %70’i ve yazılı
sınav puanının %30’u alınarak hesaplanır. Yazılı sınav, 100 tam not üzerinden değerlendirilir
ve sınav notu 70’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede 100
üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar, başarı puanlarına göre
sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.
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d) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %70’i
ve mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi puanının %30’u alınarak hesaplanır. Bu de-
ğerlendirmede adaylardan referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten
bir kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri koşullar aranabilir. Yapılan değer-
lendirmede 100 üzerinden en az 70, lisansa dayalı kabullerde en az 75 puan sağlayanlar başarı
puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir. An-
cak güzel sanatlar fakültesi ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu
aranmaz.

e) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen baş-
vuru koşullarını yerine getiren tezsiz yüksek lisans mezunu doktora ve sanatta yeterlik adayları,
bu fıkranın (e) ile (f) bendine göre değerlendirilerek kontenjan dâhilinde doktora/sanatta ye-
terlik programına kabul edilir.

f) Lisansüstü programlara kabuldeki sıralamada puanların eşitliği halinde sırasıyla yazılı
sınav notu, KPDS, ÜDS veya YDS ve ALES/temel tıp puanı fazla olana öncelik verilir.

g) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalara ilişkin esaslar, YÖK tarafından belirlenir.

ğ) ALES standart puanı 55’ten az olmamak koşuluyla başvurduğu yüksek lisans prog-
ramını Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda tamamladıktan sonra bir dö-
nemden fazla ara vermemiş olmak şartıyla doktora eğitimine başvuran adaylarda yeniden
ALES’e girmiş olma şartı aranmaz. Bu adayların kabulünde, yüksek lisans programına başvuru
sırasındaki ALES standart puanları esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

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

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar,

b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış
olan yüksek lisans programı adayları,

c) Lisans ve yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından almış olan doktora programı adayları,

ç) Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış
olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının
(c), (ç) ve (d) bentlerindeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de
alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için hazırlık programındaki tüm dersleri, 2/8/2011 tarihli ve
28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğ-
retim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerinin ise
bu Yönetmeliğin yüksek lisans programına ilişkin hükümlerine göre başarmış olması gerekir.
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(5) Bilimsel hazırlık programında öğrenci, aldığı dersleri başarmak zorundadır; başarısız
olanlar programdaki dersleri başarıncaya kadar yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik
programına başlayamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans,
doktora veya sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bu madde kapsamına giren bir öğrencinin bilimsel hazırlık programı, yukarıdaki
esaslar dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından hazırlanır ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun uygun görüşü ile birlikte öğrencinin kayıt tarihini izleyen on beş gün
içinde ilgili enstitüye gönderilir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Lisans düzeyinde bir öğretim programından mezun olup belirli ko-

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

(2) Özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyen adayların; almak istedikleri derslerin
açılacağı dönemin başında, lisansüstü derslere kayıt süresi içinde, lisans öğrenimleri sırasında
aldıkları notlara ilişkin belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneklerini ekledikleri bir
dilekçe ile enstitü anabilim dalı başkanlıklarına başvurmaları gerekir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tarafından özel öğrenci olarak bazı dersleri almaları uygun
görülen adaylar, özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilmek için Üniversite Yönetim Kurulu tara-
fından o yıl için veya kredi başına tespit edilecek miktarı ödemek ve Üniversite veya enstitü
yönetim kurulu tarafından gerekli görülen belgeleri vermek zorundadır.

(4) Lisansüstü eğitimdeki özel öğrenciler, bu statüde aldıkları derslerin en fazla 2 tane-
sini lisansüstü eğitimine saydırabilirler.

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

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

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir dönemi tamamlamış
olan ve ayrılacağı programdaki tüm sınavlarını başarmış ve yatay geçiş yaptığı tarihe kadar li-
sansüstü eğitim süresinde sağladığı genel not ortalaması, yüksek lisansta 100 tam not üzerinden
en az 80 veya 4.00 üzerinden en az 3.00, doktora düzeyinde 100 tam not üzerinden en az 85
veya 4.00 üzerinden en az 3.50 olan öğrenciler, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki li-
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ancak, başka yükseköğretim kurumu
öğrencilerinin yatay geçiş taleplerinin kabul edilmesi için yukarıdaki koşulların yanı sıra bu
Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki başvuru koşullarını da taşımaları gerekir.

(2) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam
etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu be-
lirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen dönem öğretiminin başlama tarihinden en az on
beş gün önce, müdürlüğe başvurur. Müdür, başvuru belgelerini ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına gönderir.
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(3) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda in-
celenerek öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden
önce karara bağlanır. Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencilerin kabul edildiği programdaki
ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, ana-
bilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkından yararlanamaz.
Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 19 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu yüksek li-

sans ve doktora adaylarının bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki başvuru koşullarını sağ-
lamaları gerekir. Puanları yeterli olan adaylar lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları
dersler ve başarı notları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgelerle müdürlüğe başvurur. Enstitü yö-
netim kurulunca görevlendirilen değerlendirme jürisi tarafından bilimsel düzeyi yeterli görü-
lenler başvurdukları lisansüstü programa kabul edilir. Yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil
Türkçedir. Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından ve-
rilen ve başarı düzeyini gösteren seviye tespit belgesine sahip olanlarla, TÖMER tarafından
düzenlenen Türkçe kursunu başardıklarını belgeleyenler lisansüstü programlara başvurabilir.
Bu adaylar mülakata veya yazılı sınava alınır. Adayların başarı puanları bu Yönetmeliğin 15 inci
maddesine göre hesaplanır.

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

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinden birini, Türkçe öğretim yapan
bir üniversitede tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylarda Türkçe dil koşulu aran-
maz.

Yurt dışındaki üniversitelerle öğrenci değişimi
MADDE 20 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki bir üniversite arasında yapılan öğrenci

değişimi programları çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki dönem süreyle
öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve
bu süre, eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için Üniversitede almaları
gereken dersler yerine, okudukları üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılır. Bu derslerin
seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, bu Yö-
netmelikle belirlenen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik orta-
lamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa onların
yerine, Üniversitede almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan dersleri alır.

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

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki giriş sınavlarında başarılı

olan ve adları ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak müdürlükçe yapılan ilan-
daki asıl aday listesinde yer alan öğrenci adaylarının, kendilerinden istenen bilgi ve belgelerin
aslı veya enstitüce onaylı örneklerini ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek
kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Üniversite isterse yedek aday listesi de belirleyebilir.
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Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem ya-
pılır. Belirtilen süre içinde kaydını yaptırmayanların yerine yedek listedeki öğrenci adaylarının,
sıra ile enstitünün belirleyeceği takvim çerçevesinde kayıtları alınır. Bu takvimde belirtilen ta-
rihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılır.

(2) Öğrencilerin; ders ve tez aşamasında her dönem, akademik takvimde belirlenen süre
içinde, öğrenci bilgi sistemini kullanmak suretiyle ders seçimini yaparak danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanınca onaylı çıktılarını enstitüye teslim etmeleri gerekir. Öğrenciler her
dönemde kayıtlarını kendileri yaptırmak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen kayıt süresi
içinde kaydını yaptıramayan bir öğrencinin durumu, öğrencinin başvurusu üzerine enstitü yö-
netim kurulunda karara bağlanır. Ders kaydı yaptırılmayan dönem, öğretim süresine dahildir.

(3) Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik hakların-
dan yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin sağlık hizmetleri, üniversite tarafından karşı-
lanmaz ve bu dönemler için öğrenci belgesi verilmez.

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

Öğrenci katkı payı
MADDE 22 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için katkı payı alınır.
(2) Öğrenci, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payını ilgili dönemin başında öder.
(3) Her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı tutarı, dönem başında enstitü yö-

netim kurulunca hesaplanır. Bu hesaplama, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması
gereken toplam ders kredisine bölünmesi sonucu bulunacak katsayı ile ilgili dönem için belir-
lenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretinin çarpılması şeklinde gerçekleştirilir.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süreler içinde öğrenimin tamamlanamaması ha-
linde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; der-
sin alınacağı dönem için bu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başına
katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde iki
yüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üç yüzü, dördüncü defa ve daha fazla kayıt
yaptırılması halinde ise yüzde dört yüzü olarak hesaplanır.

Ders ekleme-ders silme
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, her dönemin başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen

günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o dönemin eğitim programında mevcut
olan başka dersleri programlarına ekleyebilir veya devam etmekte oldukları dersleri silebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Dersler
MADDE 24 – (1) Her dönem açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim

üyeleri, enstitü anabilim/anasanat dalı kurullarının görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlıklarınca açılması ilk defa teklif edilecek dersler ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun kararı ve senatonun onayı ile
yürürlüğe girer.

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

MADDE 25 – (1) Derslere devam zorunludur. Her öğrenci derslerin en az %70’ine ka-
tılmak zorundadır. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci, o ders veya derslerin dönem sonu ge-
nel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye DZ notu verilir. Öğrencinin devamı, ders sorumlusu öğ-
retim elemanı tarafından izlenir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı

MADDE 26 – (1) Öğrenci, bir dönemde aldığı ve devam şartını sağladığı bütün ders-
lerin genel sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır.
Sınava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Dönem sonu sınavı, enstitünün tez yazım kılavu-
zuna uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi şeklinde de olabilir. Genel
sınavda başarısız olan öğrenciler için bütünleme sınavı açılmaz.

(2) Dönem sonu sınav programları; anabilim/anasanat dallarınca hazırlanır, müdürlük
tarafından onaylanır ve sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilan edilir. Sınavlar;
programda gösterilen gün, yer ve saatte Üniversite binalarında yapılır. Ancak arazi üzerinde
yapılan ders ve uygulamaların sınavları, arazi üzerinde ve Üniversite binaları dışında da yapı-
labilir. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak öğretim üyelerinden gelecek öneri üzerine enstitü
yönetim kurulu sınavın sözlü, sözlü ve yazılı veya uygulamalı yapılmasına karar verebilir. Bu
husustaki karar, dönemin başlamasından itibaren en geç iki hafta içinde ilan edilir. Sınavları,
o dersi vermekle görevli öğretim üyesi düzenler ve yönetir. Takdir olunan genel sınav notları,
genel sınavların bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye teslim edilir.

(3) Bütünleme sınavı; bir dersin bütünleme sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonun-
da akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı ol-
duğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen
öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine
geçer.

Ara sınavlar

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları derslerden her dönem içinde en az bir
defa ara sınavına girer. Ara sınav; enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış
ödevin/ödevlerin, proje ve kısa sınavların değerlendirilmesi şeklinde de olabilir.

(2) Mazeret sınavı, yalnız ara sınavlar için yapılır. Ara sınavların bitimini takip eden
hafta içerisinde müracaat edip ilgili yönetim kurulunca mazereti kabul edilen öğrenci, mazeret
sınavına girebilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 28 – (1) Başarı notu, sadece genel sınav değerlendirilmesine göre değil, öğ-
rencinin dönem içi çalışmaları ile ara sınavların birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Dönem
çalışmaları ile ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı % 40 iken genel sınav notunun
katkı oranı % 60’tır.

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

(3) Seminer dersi, tez çalışması ve bitirme projesi YT veya YZ olarak değerlendirilir.
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Başarı notları
MADDE 29 – (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf

notlarından birisi verilir. Tez çalışmaları için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.
DEĞERLENDİRME YÜKSEK LİSANS DOKTORA

Puan Not Katsayı Derece Katsayı Derece
90-100 AA 4.0 Pekiyi 4.0 Pekiyi
85-89 BA 3.5 İyi-Pekiyi 3.5 İyi-Pekiyi
80-84 BB 3.0 İyi 3.0 İyi
75-79 CB 2.5 Orta-İyi 2.5 Orta-İyi
65-74 CC 2.0 Orta 
0-64 FF 0.0 

- YT - Geçer - Geçer
- YZ - Geçmez - Geçmez

Başarısız sayılan notlar
MADDE 30 – (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi ve-

rilir:
a) DZ: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava

girme hakkı yoktur.
b) GR: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir.
c) YZ: Dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 31 – (1) İlan edilen sınav sonucuna itiraz, ilan tarihinden itibaren üç iş günü

içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalına yazılı olarak yapılır. Öğretim elemanı, itirazı iki
iş günü içerisinde maddi hata bakımından değerlendirir. Maddi hata belirlenmesi durumunda,
öğrencinin aldığı not enstitü yönetim kurulu kararıyla düzeltilir. İtirazın neticesi öğrenciye bil-
dirilir.

Başarısız olunan dersler
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, başarısız olduğu dersleri tek-

rarlayarak başarmak zorundadır. Zorunlu hallerde, anabilim/anasanat dalı başkanının ve da-
nışmanının ortak teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenci, başarısız olduğu bir
dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama
MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı, o dersin ağır-

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

Genel not ortalaması
MADDE 34 – (1) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edili-

şinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü dikkate
alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin tüm derslerini tamamlayabil-
mesi için genel not ortalamalarının 100 tam not üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2.50,
doktora öğrencilerinin aldıkları tüm derslerinin genel not ortalaması 100 tam not üzerinden en
az 80; 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. Bu ortalamaları tutturamayan öğrencilere, as-
gari not ortalamasını sağlayıncaya kadar danışmanları tarafından uygun görülen dersler aldırılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Programları ve Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek lisans programı
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programların açılması ve kontenjanların belirlenmesi, enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının ilk iki döneminde üstün başarı gösteren, iki dönem
genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.50 olan ve tezli yüksek lisans programına geçmek
isteyen adaylar, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim
kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken tezsiz yüksek lisans programına geç-
mek isteyen adaylar, ilk iki dönem sonunda anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları
halinde anabilim/anasanat dalı kurulunun olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler bu Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla, alan öğ-
retmenliği programında tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ise belirtilen
maddedeki koşulların yanı sıra bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ben-
dindeki yabancı dil sınav şartını sağlamak kaydıyla aynı enstitü anabilim/anasanat dalı tezli
yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek
lisans programından mezun olabilirler.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin uzmanlık düze-

yindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanma, farklı bilgilerle bütünleştirerek yorumlama,
eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme, yeni bilgiler üretme, alanında karşılaşılan sorunları araş-
tırma yöntemlerini kullanarak çözme, yeni strateji, yöntem ve uygulama planları geliştirme,
öğrenmesini sürdürme, yönlendirme gibi becerilerini geliştirmektir. Bu program toplam 90
krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşa-
masında ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı derslerinden oluşur. Seminer, danışmanlık ve uzmanlık
alanı dersleri YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, kayıt yaptırdığı dönemin başından
itibaren, her dönem danışmanınca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci
için açılması önerilen ve enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı ve danışmanlık adlı
derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır
ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, danışmanın ve enstitü anabi-
lim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından alı-
nacak derslerin kredileri toplam kredinin % 50’sini geçemez.

(3) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden; danışmanının teklifi,
anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile devam etmekte
olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.
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Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Bu süre üç dönemden daha az olamaz. Bu programın ilk iki dönemine ait tüm derslerini başarı
ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 75 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan başarılı öğ-
rencilere, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı kurulunun onayı ile belirtilen süreden
daha kısa sürede mezun olabilme imkânı sağlanır.

(2) Tez çalışmalarını azami süre sonunda da tamamlayamayan öğrenciler, bu Yönet-
meliğin 22 nci maddesi hükümlerinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım ile
tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri
devam eder.

Tezli yüksek lisans programında danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı

her öğrenci için bir tez konusunu, en geç ikinci dönemin sonuna kadar ve tez danışmanını, bi-
rinci dönemin başında enstitüye önerir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı
gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun gö-
rüşü ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, enstitü
anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile
diğer kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman
olarak atanabilir.

(3) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-
lemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine, ens-
titü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile ya-
pılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Öğrenci seminer dersinde, ilgili anabilim/anasanat dalının belirlediği program çer-
çevesinde dönem içinde tez çalışmasına yönelik bir seminer verir. Seminer dersinin not değer-
lendirmesi tez danışmanı tarafından yapılır ve sonuç anabilim dalı başkanlığı tarafından ensti-
tüye iletilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, hazırladığı ve danış-

manınca kabul edilen tezini enstitünün tez yazım ve basım kılavuzuna uygun şekilde hazırla-
yarak ilgili enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite
içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından veya başka bir üniversiteden olmak üzere üç
veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi
olamaz. Tezin jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğünce yapılır. Ayrıca YÖK tarafından
denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim
üyeleri arasından da jüri üyesi belirlenebilir.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün,
en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen
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yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüriye katılamayacak üyeler, katıla-
mama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta
içinde müdürlüğe yazılı olarak bildirir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek mü-
dürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Tez sınavı; tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İlgili anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez sınavına sergi, gösteri, per-
formans ve benzeri oturum da eklenebilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması
halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini
yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla
ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezini ciltlenmiş halde enstitü kurulunca belirlenen sayıda tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan tezli
yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Bir ay içinde yukarıda belirtildiği şekliyle tezini teslim etmeyen öğrenci, geçerli
mazeretini bildiren bir dilekçeyle müdürlüğe başvurarak bir aylık ek süre talep edebilir. Bu
süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti bir sonraki akademik dönem içe-
risinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci, yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezli yüksek lisans diploması; müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin
soğuk damgası ile mühürlenir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

larda bilgilerini zenginleştirme ve bunları uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmektir. Tez-
siz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Bu program, toplam
90 krediden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

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

(3) Öğrenci, ilk iki dönemde aldığı bütün dersleri başarı ile tamamladıktan sonra dönem
projesi alır. Dönem projesi YT veya YZ olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alın-
dığı dönemde dönem projesine kayıt yaptırmak ve dönem sonunda yazılı bir raporu danışma-
nına vermek zorundadır.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı; danışmanının
teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam
etmekte olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.
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Tezsiz yüksek lisans programının süresi
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Tezsiz yüksek lisans dersleri birbirini izleyen en az üç, en fazla dört dönem içinde tamamlanır.
Bu süre sonunda en çok iki dersten başarısız olan veya tüm derslerden başarılı olduğu halde
akademik ortalaması 75’in (4.00 üzerinden 2.50’nin) altında olan öğrencilere ortalama yük-
seltmek ve başarısız olunan dersleri tekrarlayabilmek için enstitü yönetim kurulu kararı ile iki
dönem ek süre tanınabilir. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrenciler, bu Yönetmeliğin
22 nci maddesinde belirtilen koşullara göre katkı ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılım hariç öğrencilere tanınan
diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı ku-

rulunca her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili öğretim programını kap-
sayan bilim dalında doktora yapmış bir öğretim görevlisi; birinci dönemin sonuna kadar enstitü
anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla atanır.

Tezsiz yüksek lisans öğreniminin sonuçlanması ve tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanır.

Yeterlik sınavı, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre kurulan jüri tara-
fından sözlü olarak yapılır. Sınav sonucu, enstitüye yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde tu-
tanakla bildirilir. Sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri önünde tekrar
sınava alınır. İkinci kez başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(2) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılır.

(5) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.

Doktora programının amacı ve kapsamı
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi
gerekir.
(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 180 krediden

az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında
ayrı ayrı alınan uzmanlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora prog-
ramı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 300 krediden az olmamak koşuluyla
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en az on dört adet ders, bir seminer, danışmanlık, ders ve tez aşamasında ayrı ayrı alınan uz-
manlık alanı dersleri, yeterlik ve tez önerisi sınavından oluşur. Doktora öğrencisi; tez danış-
manının atandığı tarihi izleyen dönem başından itibaren her dönem tez çalışmasına ve tez da-
nışmanınca ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve
enstitü kurulu kararı ile açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere
ilişkin esaslar enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Doktora öğrencileri, lisans ve yüksek lisans programından, daha önce almamış ol-
mak koşulu ile ders alabilirler. Lisansüstü dersler, danışmanın ve enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam kredinin
%50’sini geçemez. Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılamaz.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından al-
dığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerden; danışmanının teklifi,
anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte
olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi, öğrencinin ka-
yıtlı olduğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Doktora programları, yurt içindeki ve yurt dışındaki müşterek doktora programları
şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi üze-
rine YÖK tarafından belirlenir.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan doktora öğ-
rencilerinin tezleri, Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fran-
sızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

Doktora programının süresi
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup,
uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda ilgili üniversite senatoları yetkilidir.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli
yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç
yıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönetmeliğin 34 üncü
maddesinde öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler doktora tezi ça-
lışmasına başlayamazlar.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen; ancak tez çalışmasını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl
sonuna, lisans derecesiyle kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlaya-
madığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en
az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamla-
mayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, bu Yönetmeliğin 22 nci
maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders
ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş
olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla
doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
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(4) Doktora çalışmasında lisanstan gelenler için ilk üç dönemine ait, yüksek lisanstan
gelenler için ise ilk iki dönemine ait tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve genel not ortalaması
en az 85 (4.00 üzerinden en az 3.50) olan öğrencilere, danışmanının önerisi ve anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun onayı ile öngörülen süreden daha kısa sürede mezun olma imkânı verile-
bilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin doktora öğrenim süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul
edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz dönemden az olamaz. Bu sürenin, yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az dört, lisans derecesi ile kabul edilenlerde ise en az
beş dönemi tez hazırlama süresi olarak kabul edilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını

ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı önerisi enstitü
yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı birinci dönemin başında atanır. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanabilir.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmekle, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönet-
mek ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık
işlemleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca tez
danışmanının önerisi, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ilgili enstitü
yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev
yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da ikinci danışman olarak atanabilir.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine da-
nışman öğretim üyelerinin ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü
yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla il-

gili konularda yeterli ilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladığı dönemden itibaren enstitü yönetim kurulu

tarafından ilan edilen tarihte yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığına müracaat eder. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç be-
şinci dönemin, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç yedinci dönemin sonuna ka-
dar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komi-
tesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygu-
lamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sı-
nav jürileri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride öğrencinin danışmanı ile başka yüksek-
öğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en az bir üye bulunur. YÖK tarafından denkliği
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı
veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından da jüri üyesi seçilebilir. Doktora yeterlik
komitesi üç yılda bir yenilenir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarı-
sızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına
ve yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde de enstitüye tutanakla bildirilir.
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(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

Doktora yeterlik komitesi; yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğ-
renci, dönem başlamadan en az on gün içinde başvurmak koşuluyla enstitü anabilim/anasanat
dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü anabilim/ana-

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

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

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

Tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğ-
renci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine
dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Doktora yeterlik sınavından sonra altı ay içerisinde tez önerisi sınavına girmeyen
ya da giremeyen öğrenci üç ay içinde tekrar tez önerisi sınavına alınır.

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

(5) Tez önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi içerisinde tez konusunu değiş-
tirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en geç üç ay içinde yapacağı
araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni tez önerisini tez izleme ko-
mitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, yeni tez önerisi ile ilgili raporu sözlü savunmadan
en az onbeş gün önce komite üyelerine verir. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni
tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

Doktora tezinin izlenmesi
MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-ha-

ziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci,
toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana
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kadar yapılan çalışmaların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve bir yıl sonraki dö-
nemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak belirlenir.

(2) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu ile tez önerisi savunmasına
tekrar alınır.

Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gösteren ve

danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna uygun
şekilde hazırlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından
denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan Türk
vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri arasından olmak üzere beş kişiden, ikinci
tez danışmanının jüri üyesi olması durumunda jüri yedi kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu
ayrıca, birisi Üniversiteden ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden
olmak üzere iki yedek üye seçer. Tezin jüri üyelerine dağıtımı müdürlükçe yapılır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün,
en geç bir ay içinde anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen
yer, tarih ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katı-
lamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir hafta içinde müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Doktora tez sınavının
tarihi ve yeri enstitüce jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek mü-
dürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez top-
lanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Tez sınavı;
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinle-
yicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye gerekçeli bir rapor ve tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzelt-
me kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden
savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir
tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı ola-
mayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci;

doktora tezini enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlayarak tez sınavına giriş
tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla doktora tezinin enstitü kuru-
lunca belirlenen sayıda ciltlenmiş halde enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim ede-
meyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle müdürlüğe başvurarak en çok bir
aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti
bir sonraki akademik dönem içerisinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci yeni döneme kayıt
yaptırmak zorundadır. Diplomaya hak kazanılan tarih, doktoranın enstitü yönetim kurulunda
kabul edildiği tarihtir.

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2013 – Sayı : 28727

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 66



(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası ile
mühürlenir.

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans, yüksek lisans ya da buna eşdeğer

bir çalışma üzerine yapılan ve bir sanat alanında gerekli kurumsal, uygulamalı bilgi, becerileri
kazandırmayı ve özgün bir sanat eseri ortaya konulması ile müzik ve sahne sanatlarında özgün
ve üst düzeyde bir yaratıcılık ve uygulama sergilemeyi amaçlayan, bilimde doktora eğitimine
denk bir eğitimdir.

(2) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için 180 krediden
az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi
ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Lisans de-
recesiyle kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 180 krediden az olmamak şartıyla on dört adet
ders, en az bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve sergi, proje, resital, konser, temsil
ve benzeri tez/yeterlik çalışmasından oluşur. Sanatta yeterlik programı öğrencisi, tez danışma-
nının atandığı tarihi izleyen dönem başından itibaren her dönem tez çalışmasına ve tez danış-
manınca anasanat dalı başkanlığına her bir öğrenci için açılması önerilen ve enstitü kurulu ka-
rarı ile açılan uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Bu derslere ilişkin ilkeler
enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden seçilebilir. Bu suretle alınan derslerin kredileri, toplam kredinin %50’sini geçemez. Sa-
natta yeterlik programı öğrencileri; danışmanın önerisiyle, lisans dersleri de alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

(4) Bir öğrencinin enstitüye tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmadan önce son üç yıl
içinde özel öğrenci olarak veya yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından aldığı
ve başarılı olduğu, kendi sanat alanı ile ilgili lisansüstü derslerinden, danışmanının teklifi, ana-
sanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu
programa transfer edilebilir. Ancak bu şekilde alınacak derslerin kredisi, öğrencinin kayıtlı ol-
duğu programa en fazla iki ders transfer edilebilir.

(5) Sanatta yeterlik programları; yurt içinde ve yurt dışında beraber sanatta yeterlik
programları şeklinde de düzenlenebilir.

(6) İkinci tez danışmanı ve tez izleme komitesi üyeleri yurt dışından olan sanatta yeterlik
öğrencilerinin tezleri Türkçe ile beraber yaygın olarak kullanılan İngilizce, Almanca veya Fran-
sızca olarak yazılabilir ve savunulabilir.

Sanatta yeterlik programının süresi
MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıldır.
(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. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya bu Yönet-
meliğin 34 üncü maddesinde öngörülen en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler
tez veya sanat eseri çalışmasına başlayamazlar.
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(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını
birinci fıkrada belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yıl, lisans
derecesi ile kabul edilenler için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen
bir öğrenciye ilgili enstitü anasanat 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. Ek süre sonunda da tez, sergi veya proje çalışmasını ta-
mamlayamayan öğrenciler bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşullara göre katkı
ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders
ve sınavlara katılım ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
madan öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvur-
muş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kay-
dıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.

(4) Sanatta yeterlik programında başarılı olan öğrencilere, anasanat dalı kurulunun ge-
rekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile daha kısa sürede mezun olma imkânı veri-
lebilir. Bununla birlikte, bir öğrencinin sanatta yeterlik öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmişse altı, lisans derecesiyle kabul edilmişse sekiz dönemden az olamaz. Bu sü-
renin, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenlerde en az üç, lisans derecesi ile kabul edilenler
de ise en az dört dönemi tez ve sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri hazırlama süresi
olarak kabul edilir.

Tez veya sanat eseri danışmanı atanması
MADDE 56 – (1) Enstitü anasanat dalı kurulu, her öğrenci için sanatta yeterlik tez ya

da sanat eseri danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu ilgili enstitüye önerir.
Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en geç birinci
dönemin başında atanır.

(2) Tez danışmanı; öğrenciyi öğrenimi süresince alacağı derslere yönlendirmek, bu
derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemek, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek
ve yönlendirmekle yükümlüdür. Tez danışmanı atanana kadar geçecek sürede danışmanlık iş-
lemleri, ilgili anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür.

(3) Tez danışmanı Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez ve sanatta yeterlik
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışmanın önerisi
ve anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ile ikinci bir tez danışmanı da önerilebilir. İkinci tez
danışmanı, doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi de olabilir.

(4) Tez danışmanı değişikliği; öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanı ve anasanat
dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Sanatta yeterlik sınavı
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı; sanatta yeterlik derslerini ve ilgili

uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla
ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavları yılda
iki kez yapılır.

(2) Sanatta yeterlik sınavları, enstitü anasanat dalı kurulu tarafından önerilen ve enstitü
yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Komite tarafından oluşturulacak sınav jü-
rileri beş, yeterli öğretim üyesi bulunmaması halinde üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Jüride
öğrencinin danışmanı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden en

Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2013 – Sayı : 28727

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 68



az bir üye bulunur. YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarında görev yapmakta olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı öğretim üyeleri
arasından da jüri üyesi seçilebilir. Sanatta yeterlik komitesi üç yılda bir yenilenir.

(3) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sanatta ye-
terlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, başarı-
sızlık halinde sınav jürisinin gerekçeleriyle birlikte, enstitü anasanat dalı başkanlığına ve ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde de enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrenci, müteakip dönemlerde yeniden sınava alınır.

(5) Sanatta yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerden
sonra da fazladan ders almasını isteyebilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 58 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için enstitü ana-

sanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez ve sa-
natta yeterlik çalışması izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Ko-
mitede tez danışmanından başka, enstitü anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır.
İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına
katılabilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönem-
lerde, enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde
değişiklik yapılabilir.

Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 59 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
danışmanının gözetiminde hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Sa-
vunma talebi, öğrenci tarafından bir dilekçeyle müdürlüğe bildirilir ve sözlü savunma tarihi
müdürlükçe ilan edilir. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili bir raporu sözlü savunmadan en az on beş
gün önce komite üyelerine ve müdürlüğe verir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez ve sanatta
yeterlik çalışması önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü
anasanat dalı başkanlığınca tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasını izleyen üç
gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve
tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez ve sanatta yeterlik çalışması
izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay
içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez ve sanatta ye-
terlik çalışması önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen, ancak tez hazırlama süresi
içerisinde tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, danışmanın da gerekçeli raporu ile en
geç üç ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan yeni
tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisini tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi ile ilgili raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ve müdürlüğe verir. Tez ve sanatta
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yeterlik çalışması izleme komitesi, öğrencinin sunduğu yeni tez ve sanatta yeterlik çalışması
önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anasanat dalı baş-
kanlığınca yeni tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi
MADDE 60 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için

tez ve sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-
sında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar tez ve sanatta yeterlik ça-
lışması konusu ile ilgili yapılan çalışmaların özeti, ulusal ve uluslararası yayınların listesi ve
bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez ve sanatta yeterlik
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenerek sonuç bir tutanakla mü-
dürlüğe bildirilir.

(2) Tez ve sanatta yeterlik çalışması, izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci, yeni bir danışman ve/veya yeni bir tez konusu
ile tez ve sanatta yeterlik çalışması önerisi savunmasına tekrar alınır.

Tez ve sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 61 – (1) Sanatta yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları gös-

teren ve danışmanınca kabul edilen tezini enstitünün lisansüstü tez yazım ve basım kılavuzuna
uygun şekilde hazırlayarak enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik jürisi, enstitü anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi ya da YÖK tarafından denkliği
kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretim üyeleri
arasından olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversiteden
ve diğeri başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye
seçer. Tezin jüri üyelerine dağıtımı müdürlükçe yapılır.

(3) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on beş gün,
en geç bir ay içinde anasanat dalı başkanının önerisi üzerine müdürlükçe ilan edilen yer, tarih
ve saatte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak
üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren
bir hafta içinde müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Sınavın tarihi ve yeri enstitüce jüri üyelerine
yazılı olarak bildirilir.

(4) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılmaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye
çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum, bir tutanakla belirlenerek
müdürlüğe bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez
toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır. Sınav, tez
ve sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sı-
nav, dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Sanatta yeterlik programında tez ve sanatta yeterlik çalışması hazırlayan bir öğrenci,
enstitü tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun bir şekilde hazırladığı tezini ve danış-
manının belirlediği sayı ve nitelikte/özgünlükte sanatta yeterlik çalışmasını, müzik ve sahne
sanatları anasanat dallarında ise, tezin yanı sıra, danışmanı ve çalgı, şan, oyunculuk, dans gibi
esas dersinin öğretim üyesiyle birlikte belirlenecek programı jüriye sunmak ve sözlü olarak
savunmak zorundadır. Tezden başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik çalışmasını/programını
sunamaz. Sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız bulunan öğrenciye, gerekli düzeltmeleri
yapmak için ek süre verilir. Ek süre içerisinde de sanatta yeterlik çalışması/programı başarısız
bulunan öğrenci, müteakip tez sınavı döneminde yeniden sınava alınır.
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(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat 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 savunur.
Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye
yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 55 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 62 – (1) Tez ve sanatta yeterlik çalışması sınavında başarılı olan ve diğer ko-

şulları da sağlayan öğrenci; enstitünün lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış sanatta
yeterlik tezini/metnini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının
kabul yazısıyla enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli ma-
zeretini bildiren bir dilekçeyle müdürlüğe başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir.
Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrencinin mezuniyeti, bir sonraki akademik dönem
içerisinde yapılır. Bu durumdaki bir öğrenci, yeni döneme kayıt yaptırmak zorundadır. Diplo-
maya hak kazanılan tarih, sanatta yeterliğin enstitü yönetim kurulunda kabul edildiği tarihtir.

(2) Öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Diploma, müdür ve Rektör tarafından imzalanır, Üniversitenin soğuk damgası
ile mühürlenir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 63 – (1) Enstitüde kayıtlı öğrencilere, danışman öğretim üyesinin çalıştığı bi-

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

Uzmanlık alan dersinin açılması
MADDE 64 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışman öğretim üyesinin ders açma isteğinin

enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği tarihten itibaren açılmış sayılır ve bu derse kayıtlı öğ-
renci bulunduğu sürece devam eder.

(2) Yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi/öğrencileri için tez konusuna göre ayrı ayrı
veya ortak olarak uzmanlık alan dersi açılabilir.

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

(4) Enstitü kurulu, enstitü anabilim dalı kurulunun teklifi üzerine danışmanı Üniversite
dışında olan öğrenciler için uzmanlık alan dersi açılmasına karar verebilir.

(5) Uzmanlık alan dersi, güz döneminde kaydolan öğrenciler için bahar dönemi baş-
langıcına, bahar döneminde kaydolan öğrenciler için ise güz dönemi başlangıcına kadar dönem
ve yaz tatili de dâhil olmak üzere kesintisiz devam eder.

(6) Öğrencinin derse katılması gerekir. Ancak tez çalışmaları sırasında derse katılmaları
danışman tarafından gerekli görülmeyen öğrenciler ile enstitü yönetim kurulu tarafından kabul
edilen bir mazereti bulunan öğrenciler, danışmanın derse katılmayı gerekli görmesine ya da
mazeretin ortadan kalkmasına kadar derse katılmayabilir.

(7) Danışman, her dönem sonunda öğrencinin durumunu YT ya da YZ olarak değer-
lendirir.
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Uzmanlık alan dersi saati
MADDE 65 – (1) Uzmanlık alan dersi haftalık ders programında gösterilir.
(2) Uzmanlık alan dersi, her bir sınıf için haftalık dört saat olarak verilir. Danışman,

birden fazla sınıfta uzmanlık alan dersi verebilir. Ancak toplamda sekiz saati aşamaz.

ALTINCI BÖLÜM
İzinler ve Öğrenime Ara Verme

İzinler ve öğrenime ara verme
MADDE 66 – (1) Geçerli bir sebeple öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya

öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs, araştırma gibi imkânlar nedeniyle
öğrenciye, danışmanı ve anabilim dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yö-
netim kurulu kararı ile en fazla iki döneme kadar izin verilebilir. Bu süre, farklı mazeretler ne-
deniyle dahi uzatılmaz.

(2) Hastalık nedeniyle izinli sayılan öğrencilerin, bu süre içerisinde kamu kuruluşları
veya özel kuruluşlardaki görevlerine devam ettiklerinin tespit edilmesi halinde, izinli sayılma
durumu enstitü yönetim kurulu kararı ile iptal edilir.

(3) Kendisine izin verilen öğrencinin bu izni, acil nedenler dışında, karar tarihini takip
eden dönemden itibaren başlar.

(4) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle
süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler, anabilim/anasanat dalı başkanının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilir.

(5) Öğrenciler, askerlik nedeniyle enstitüden ayrılmaları halinde izinli sayılır.
(6) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan

sonra onbeş gün içinde öğrenime ara verme durumunu kanıtlayan rapor, pasaport kayıtları, dil
eğitimi belgesi ya da sertifika, diploma, görevlendirme belgeleri, terhis belgesi ve benzeri bel-
gelerle birlikte, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek üzere, enstitüye yazılı olarak baş-
vurur. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin enstitü yönetim kurulunca yeterli
görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir. Verilen süre, öğrenim süresin-
den sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 68 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)

bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hak-
kında uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 69 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 70 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                               3 Ağustos 2013 – Sayı : 28727

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 72



Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2009 tarihli ve 27248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü

Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör Yardımcısı (Başkan),

b) Dekan,

c) Başhekim,

ç) Dâhili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

d) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

e) Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı,

f) Hastane Başmüdürü.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir

kez olağan, gerekli hallerde olağanüstü olarak Rektör veya Rektörün görevlendireceği Rektör

Yardımcısının başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü

yapar.

(3) Yönetim Kurulu; Hastane Danışma Kurulunca alınan prensip kararlarını da dikkate

alarak, hastane hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve bu konularda

gerekli kararları almaktan sorumludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

4/6/2009 27248

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

22/4/2013 28626
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINCA ONAYLANMIŞ

KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ, İZLENMESİ VE

DENETLENMESİNDE ESAS ALINACAK TEMEL

KRİTERLERE DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/12)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan tek-

nik düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların, görevlendirilme-

sinde, izlenmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak temel kriterleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenlemeler

kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görev-

lendirilmelerinde esas alınacak temel kriterler ile görevlendirme usullerini, onaylanmış kuru-

luşların yükümlülükleri ile faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının

uygulanmasına dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ,

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanunun 7 nci maddesine,

b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 10 uncu maddelerine,

c) 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine,

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) Onaylanmış kuruluş: Bir teknik düzenleme kapsamında uygunluk değerlendirme faa-

liyetinde bulunmak üzere yetkili kuruluş tarafından Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda

görevlendirilen ve isimleri Komisyona bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme

kuruluşunu,
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ç) Teknik düzenleme: Bir ürünün vasıflarını, işleme veya üretim yöntemlerini veya bun-

larla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme veya uygunluk değerlen-

dirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak düzenleyen, uyulması zorunlu her türlü mev-

zuatı,

d) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

e) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâhil

olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kuruluşu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Onaylanmış Kuruluşlarda Aranacak Nitelikler

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yetki ve sorumluluğunda bulunan teknik düzenlemelerin

kapsamına giren ürünlerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Ba-

kanlığa başvuruda bulunan uygunluk değerlendirme kuruluşu, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuru-

luşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, ilgili teknik düzenlemesi ve bu Tebliğde belir-

tilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir ve başvuruları uygun bulunması halinde Bakanlık ta-

rafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler

MADDE 6 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak için Bakanlığa başvuran uygunluk değer-

lendirme kuruluşu, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönet-

meliğinin 7 nci maddesinde düzenlenen nitelikleri, Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik

düzenlemelerde belirtilen onaylanmış kuruluşların atanmasında dikkate alınacak kriterleri taşır

ve bu Tebliğ hükümlerini yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel ile İlgili Şartlar, Yüklenici Laboratuvar Kullanımı ile İlgili Şartlar

ve Akreditasyon ile İlgili Şartlar

Personel ile ilgili şartlar

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi kuruluş, başvuru konusu teknik düzenleme gereğince

yürüteceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştireceği muayene ve de-

netimleri, tam ve eksiksiz sürdürebilmesi amacıyla gerekli yetkinliğe sahip yeterli sayıda teknik

personeli bünyesinde bulundurur.
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(2) Başvuru sahibi kuruluş, her bir teknik düzenleme kapsamında en az bir teknik dü-

zenleme sorumlusunu tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur.

(3) Başvuru sahibi kuruluş, her bir teknik düzenleme kapsamında en az iki teknik uz-

manı tam zamanlı olarak bünyesinde bulundurur. Tam zamanlı olarak istihdam edilecek olan

teknik uzman, konusu itibarıyla içeriği birbirine yakın olan en fazla iki teknik düzenleme kap-

samında görevlendirebilir.

(4) Teknik düzenleme sorumlusunun konu ile ilgili olarak makine, elektrik, elektrik-

elektronik, endüstri, kimya, metalürji ve malzeme alanlarındaki mühendislik fakültelerinin bi-

rinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve bu alanda en az üç yıllık muayene ve denetim

tecrübesinin bulunması gerekir.

(5) Teknik uzmanın konu ile ilgili olarak makine, elektrik, elektrik-elektronik, endüstri,

kimya, metalürji ve malzeme alanlarındaki mühendislik fakültelerinden birinde ve/veya benzer

alanlarda teknik eğitim fakültelerinden birinde yükseköğrenimini tamamlamış olması ve bu

alanda en az iki yıllık muayene ve denetim tecrübesinin bulunması gerekir.

(6) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirileceği teknik düzenleme kapsamında yürü-

teceği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, söz konusu teknik düzenleme gerekliliklerine

aykırılık oluşturmayacak şekilde sözleşmeli olarak kullanabileceği dış kaynaklı teknik uzmanı,

bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun olacak şekilde belirler ve sahip olduğu kalite yönetim sis-

temine uygun olarak çalıştırır.

(7) Dış kaynaklı personel kullanılması durumunda, nihai sorumluluk onaylanmış ku-

ruluşa aittir.

Yüklenici laboratuvar kullanımı ile ilgili şartlar

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş tarafından kullanılacak olan yüklenici laboratu-

varın, TS EN ISO IEC 17025 standardına göre akredite olması şartı aranır.

(2) Yüklenici laboratuvarın kullanılması durumunda, nihai sorumluluk onaylanmış ku-

ruluşa aittir.

Akreditasyon ile ilgili şartlar

MADDE 9 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek üzere Bakanlığa başvuru yapan uy-

gunluk değerlendirme kuruluşunun, başvuru konusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS

EN ISO IEC 17000 serisi standarda/standardlara göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı

aranır.

(2) Bakanlığa kapsam genişletme başvurusu yapan onaylanmış kuruluşun, başvuru ko-

nusu ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO IEC 17000 serisi standarda/standardlara

göre onaylanma amaçlı akredite olması şartı aranır.
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(3) Başvuru, hangi teknik düzenleme, hangi ürün grupları ve/veya modülleri kapsamın-

da yapıldı ise, uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun sahip olduğu

onaylanma amaçlı akreditasyonun geçerliliği, TS EN ISO IEC 17000 serisi standard/standardlar

için sadece o ürün grupları ve/veya modüllerle ilgili olarak değerlendirilir.

(4) Başvuru sahibi kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun, başvuru

konusu teknik düzenlemenin gerektirdiği şartları karşılaması gerekir.

(5) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşla-

rının akreditasyonu TÜRKAK tarafından yapılır. Onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değer-

lendirme kuruluşu, TÜRKAK’ın akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda veya TÜRKAK’ın

tabi olduğu eşdeğerlik incelemesinin, akreditasyon talep edilen uygunluk değerlendirme işlemi

için olumlu sonuçlanmadığı durumlarda, AB üyesi ülkelerin eşdeğerlik incelemesini olumlu

bir şekilde tamamlamış ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Bildirim, Görevlendirme ve

İzleme ve Denetim

Başvuru

MADDE 10 – (1) Başvuru sahibi kuruluş, ilk görevlendirme veya kapsam genişletme

amacıyla başvuru ön yazısı ile birlikte Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Başvuru dosyası aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanır.

a) Başvuru sahibi kuruluşun adı ve adresi,

b) Başvuru sahibi kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesinin noter tasdikli bir örneği veya

başvuru sahibinin kamu kuruluşu niteliği taşıması durumunda ise kuruluş kanunu veya kuru-

luşuna dair resmi karar,

c) Başvuru sahibi kuruluşun, başvuru kapsamına ilişkin amacını ve sorumluluklarını

içeren beyanı,

ç) Başvuru sahibi kuruluşun, kendi bünyesinde yer alan yetki ve sorumlulukları belir-

lenmiş olan birim ve birim yetkililerini gösteren detaylı organizasyon şeması,

d) Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve ilzama yetkili şahıs veya şahısların orijinal veya

noter tasdikli imza sirküleri,

e) Başvurunun kapsamı;

1) Teknik düzenlemenin adı ve referans numarası,

2) Uygunluk değerlendirme yöntemi olarak tercih edilecek modül veya modüllerin, tek-

nik düzenlemede belirtilen ekle birlikte tanımlanması.
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f) Başvuru kapsamına giren ürünler, malzemeler ve parçalar,

g) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık

ve sorumluluk taahhütnamesi,

ğ) Personel durumu;

1) Tam zamanlı ve dış kaynaklı teknik personelin adı, soyadı, görev alanı ve yetkisini

açıklayan detaylı personel listesi,

2) Personelin özgeçmişi,

3) Tam zamanlı ve dış kaynaklı teknik personelin eğitim durumunu, sektörel deneyi-

mini, muayene ve denetim tecrübesini gösteren belgeler,

4) Tam zamanlı olarak istihdam edilen teknik personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu

onaylı sigorta kayıtları,

5) Tam zamanlı olarak istihdam edilen veya dış kaynaklı olarak kullanılacak personelin

güncel olacak şekilde başvuru sahibi kuruluş ile yaptığı sözleşmenin imzalı birer sureti,

6) Tam zamanlı olarak istihdam edilen veya dış kaynaklı olarak kullanılacak personelin

başvuru kapsamında sahip olduğu uluslararası tanınırlığı olan sertifikaların birer sureti.

h) Başvuru kapsamında yapılacak deneylerin listesi ve bu deneylerden hangilerinin

yüklenici laboratuvar tarafından yapılacağının belirtilmesi, başvuru sahibi kuruluş tarafından

yüklenici laboratuvarın kullanılması durumunda laboratuvarın adı, teçhizat durumu, akreditas-

yon sertifikası, kalite belgeleri ve imzalanan sözleşmenin asılları veya noter tasdikli bir sureti,

ı) Başvuru sahibi kuruluşun bünyesinde bulundurulan teçhizat ile teçhizatın kalibrasyon

durumunu içeren liste ve bu listede yer alacak olan teçhizatın güncel kalibrasyon belgeleri,

i) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim tali-

matları ile prosedürleri,

j) Başvuru kapsamına uygun olacak şekilde hazırlanan muayene ve/veya denetim formu

ile taslak sertifika örneği,

k) Bu Tebliğin 20 nci maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak yaptırılan mesleki

sorumluluk sigortası poliçesinin orijinali veya noter tasdikli bir sureti,

l) Başvuru sahibi kuruluşun mali durumuna ilişkin bilgiler,

1) Bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve adresi,

2) Vergi numarası,

3) Bilânço, kâr ve zarar cetveli.

m) Başvuru sahibi kuruluş tarafından sürekliliği sağlanan muayene ve/veya yönetim

sistem dokümanı,
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n) Onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası/sertifikaları ile kapsam ve/veya kapsam-

ları,

1) TÜRKAK tarafından yayımlanan onaylanma amaçlı akreditasyon sertifikası veya

sertifikalarının Türkçe ve yeminli tercüme bürolarına onaylı bir şekilde tercüme ettirilmiş İn-

gilizce suretleri,

2) Akreditasyon süreci içerisinde TÜRKAK tarafından onaylanan denetim raporlarının

birer sureti.

o) Başvuru sahibi kuruluşun yetkinliğinin değerlendirilebilmesine ilişkin olarak Ba-

kanlığa yapmış olduğu başvurudan önce ilgili teknik düzenleme kapsamında yürütmüş olduğu

faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi ve belge,

(3) Başvuru dosyası, bu Tebliğde belirtilen içerik sıralamasına uygun olacak bir şekilde

ayraçla sınıflandırılmış olarak hazırlanır ve Bakanlığa sunulur. Bu şarta uygun bir şekilde ha-

zırlanmayan başvuru dosyası, Bakanlık tarafından iade edilir.

(4) Başvuru dosyasında yer alacak belgelerin tümüne, başvuru sahibi kuruluşu temsil

ve ilzama yetkili şahıs tarafından ıslak imza atılır.

(5) Başvuru konusu teknik düzenleme kapsamında yürütülecek olan uygunluk değer-

lendirmesinde kullanılan modüllerden herhangi birinin sadece bir kısmını gerçekleştirmek

üzere başvuruda bulunulması durumunda, söz konusu başvuru Bakanlık tarafından değerlen-

dirilmez ve iade edilir.

Değerlendirme

MADDE 11 – (1) Başvuru dosyası, ilgili teknik düzenlemesinde ve bu Tebliğde belir-

tilen kriterlere göre Bakanlık tarafından incelenir.

(2) Bakanlık başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde

bulunabilmek amacıyla, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış

kuruluşun merkez ofisinde ve sahada gerekli denetimleri gerçekleştirir.

(3) İlgili teknik düzenleme kapsamında yürütülecek uygunluk değerlendirme faaliyetleri

için ülke sanayisinin ve üreticinin onaylanmış kuruluş ihtiyacı, teknik ve hukuki uygunluk,

sürdürülebilirlik ve rekabet koşulları ile onaylanmış kuruluş adayının potansiyeli, tecrübesi ve

birikimi gibi şartlar göz önünde bulundurularak, başvuru sahibi uygunluk değerlendirme ku-

ruluşunun ilk kez onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesine veya onaylanmış kuruluşun

kapsam genişletme talebine ilişkin olarak nihai kararı Bakanlık verir.

(4) Herhangi bir şüphe veya şikayet nedeniyle, hakkında inceleme başlatılan uygunluk

değerlendirme kuruluşunun veya onaylanmış kuruluşun başvurusu, gerekli inceleme tamam-

lanıncaya kadar Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.
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Bildirim

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşun görev süresi, başvuru sahibi kuruluşun sahip

olduğu onaylanma amaçlı akreditasyonun en son geçerlilik tarihi esas alınarak Bakanlık tara-

fından belirlenir. Başvuru kapsamına ilişkin olarak birden fazla akreditasyonun bulunması du-

rumunda, geçerlilik süresi en yakın tarihte son bulacak olan akreditasyona göre onaylanmış

kuruluşun görev süresi belirlenir.

(2) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmesi veya kapsam genişletmesi Bakanlık

tarafından uygun görülen başvuru sahibi kuruluşlar, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar

Bilgi Sisteminde yayımlanmaları için Ekonomi Bakanlığına bildirilir.

Görevlendirme

MADDE 13 – (1) Başvuru sahibi kuruluşa ilk olarak Avrupa Komisyonu tarafından

onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi veya kapsam genişletme duru-

munun anılan bilgi sisteminde yer almasından sonra, başvuru sahibi kuruluş ile Bakanlık ara-

sında görevlendirme sözleşmesi imzalanır.

(2) Başvuru sahibi kuruluş, ilk görevlendirmeye veya kapsam genişletmeye dair tebliğin

Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte onaylanmış kuruluş statüsü ka-

zanır.

(3) Bakanlık, görev süresinin dolması nedeniyle ilgili teknik düzenleme kapsamındaki

onaylanmış kuruluş statüsünün devamlılığını sağlamak üzere belirlediği yeni görev süresini

içeren bildirimi, AB Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sisteminde yayımlanması

için Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Yeni görev süresinin bildirimine ilişkin olarak mevcut görev süresinin sona ereceği

tarihten en az 30 gün önce, söz konusu görev süresinin belirlenmesinde esas alınan onaylanma

amaçlı akreditasyon sertifikasının yenilenerek Türkçe ve yeminli tercüme bürolarına onaylı

bir şekilde tercüme ettirilmiş İngilizce suretlerinin Bakanlığa iletilmiş olması gerekir.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki yeni görev süresinin

bildirimine ilişkin gerekli aşamaların, bu Tebliğde belirtilen şartlara göre Bakanlık tarafından

başlatılamamasına dair sorumluluk onaylanmış kuruluşa aittir.

(6) Onaylanmış kuruluş, ilgili teknik düzenleme kapsamındaki onaylanmış kuruluş sta-

tüsü ile ilgili yapılan bildirime ilişkin faaliyet ve yapısal özelliklerinde meydana gelen her türlü

değişikliği Bakanlığa bildirir. Bakanlık, söz konusu değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla

Avrupa Komisyonuna iletir.

(7) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklilikler çerçeve-

sinde, onaylanmış kuruluşun yeni görev süresinin bildirimine ilişkin nihai kararı Bakanlık verir.
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İzleme ve denetim

MADDE 14 – (1) Onaylanmış kuruluşun görevlendirildiği teknik düzenleme veya dü-

zenlemeler kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetlerin yeterliliğinin izlenmesine ilişkin dene-

timler, re’sen veya şikayet üzerine Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Onaylanmış kuruluşun yeterliliğinin izlenmesinde sahip olduğu veya akreditasyon-

ların üzerinden, TÜRKAK tarafından yürütülen gözetim, kapsam genişletme ve akreditasyon

yenileme denetimleri de Bakanlıkça ayrıca değerlendirilir. Onaylanmış kuruluş, TÜRKAK gö-

zetim, kapsam genişletme ve akreditasyon yenileme denetim raporlarının birer suretini Bakan-

lığa iletmek zorundadır.

(3) Bakanlık, yürüttüğü incelemeler ve denetimler neticesinde hakkında uygunsuzluk

veya eksiklik tespit ettiği onaylanmış kuruluşa ilişkin elde ettiği bilgileri diğer yetkili kuruluş-

larla paylaşılmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Onaylanmış kuruluşun sahip olduğu onaylanma amaçlı akreditasyona ilişkin olu-

şabilecek şikâyetler Bakanlık tarafından TÜRKAK’a iletilir. TÜRKAK tarafından yürütülecek

işlemlerin sonucu Bakanlığa bildirilir. TÜRKAK’ın yürütmüş olduğu işlemler neticesinde,

onaylanmış kuruluşun görevini sürdürüp sürdürmemesine dair nihai kararı Bakanlık verir.

(5) TÜRKAK, gözetim veya akreditasyon yenileme denetimleri neticesinde onaylanma

amaçlı akreditasyon kapsamı daraltılan, askıya alınan ve iptal edilen onaylanmış kuruluşa iliş-

kin bilgileri yazı ile Bakanlığa iletir. TÜRKAK, onaylanma amaçlı akreditasyona yönelik as-

kıya alma işlemini başlatması durumunda, söz konusu askı süresine ilişkin başlama ve bitiş ta-

rihlerini Bakanlığa bildirir.

(6) Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi sonucunda tespit edilen güvensiz ya da uy-

gunsuz ürünlerin uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluşları da inceler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşun Yükümlülükleri, Onaylanmış Kuruluşların

Eşgüdümü ile İşbirliği ve Şube, Temsilcilik ve Yükleniciler ile

İşletme İçi Akredite Birimler

Onaylanmış kuruluşun yükümlülükleri

MADDE 15 – (1) Onaylanmış kuruluş, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onay-

lanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü, 7 nci ve 10 uncu maddelerinde hükme bağlanan yü-

kümlülükleri yerine getirmek zorundadır.

(2) Onaylanmış kuruluşa ilişkin diğer yükümlülükler aşağıda belirtilmektedir.

a) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme

faaliyetlerinin doğru, eksiksiz ve süreklilik arz edecek bir şekilde yerine getirilmesi,
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b) Yetkilendirildiği teknik düzenleme kapsamında yürüteceği uygunluk değerlendirme

faaliyetlerini en uygun şekilde icra edebilmek amacıyla, bu Tebliğde belirtilen şartlara uygun

yeterli sayıda tam zamanlı personeli bünyesinde istihdam etmesi,

c) Yaptığı tüm işlemlere ve verdiği belgelere ilişkin gerekli tüm kayıtları tutması ve

bunları gerekli hallerde Bakanlığın incelemesine sunması,

ç) Görevlendirme ile birlikte gerçekleştireceği yeni belgelendirme kararlarının söz ko-

nusu görevlendirmeyi takip eden süreçte üçer aylık dönemlerde ek-1’de yer alan forma uygun

olacak şekilde, askıya alma ve iptallere ilişkin kararların ise söz konusu kararların alındığı ta-

rihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ek-2 ve ek-3’te yer alan formlara uygun olacak şekilde

yazılı ve elektronik olarak Bakanlığa iletmesi,

d) Belirlenen prosedürler ve yetkilerinin kapsamı içinde faaliyetlerini sürdürmelerini

etkileyecek her türlü yapısal değişikliği en geç 30 gün içinde Bakanlığa bildirmesi,

e) İletişim bilgilerine ilişkin her türlü değişikliğin en geç 15 gün içerisinde Bakanlığa

bildirilmesi,

f) Tüm üreticilerin uygunluk değerlendirme hizmetinden eşit koşullarda faydalanmasını

sağlayacak şekilde gerekli bütün tedbirleri alması,

g) Uygunluk değerlendirme hizmetini sunarken, piyasa koşullarını zorlayacak, üretim

maliyetlerini ciddi oranda artıracak ve üreticileri zor duruma düşürecek şartların öne sürülme-

mesi,

ğ) Gerek Türkiye, gerekse AB nezdinde her türlü koordinasyon ve işbirliğini artıracak

faaliyetlere katılım sağlanması,

h) AB nezdinde düzenlenen, Onaylanmış Kuruluş Koordinasyon Grubu çalışmalarına

iştirak edilmesi ve söz konusu çalışmalardan çıkacak olan rehber dokümanlara itibar edilme-

si,

ı) Kendi görev alanı kapsamında bulunan mevzuat ve standardlara ilişkin gelişmeleri

takip edecek mekanizmanın oluşturulması,

i) Yaptığı belgelendirme faaliyetlerine ilişkin elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlaması,

j) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanacağı personelinin tarafsızlığını sağ-

lamalı ve personeline vereceği ücreti yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlen-

dirmelerin sonuçlarına göre belirlememeli.

(3) Gerçekleştireceği uygunluk değerlendirme faaliyetleri sonucunda, herhangi bir ürü-

ne ilişkin belgelendirme talebinin reddedilmesi veya ürüne ilişkin bir onayın verilmemesi ya

da önceden belgelendirilmiş bir ürünün belgesinin iptal edilmesi durumlarında, ortaya çıkabi-

lecek itiraz ve şikâyetleri incelemek üzere:

a) Onayın reddi ya da geri çekilmesi kararının gerekçelerinin detaylı bir şekilde üretici

ya da yetkili temsilcisine bildirimi,

b) Mevcut yasal haklar ile bu hakların kullanılmasına ilişkin sürelerin üretici ya da yet-

kili temsilcisine bildirimi,
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c) Üreticinin ya da yetkili temsilcisinin karara itiraz edebilmesine izin vererek, bu iti-

razın bahse konu kararla önceden hiçbir ilişkisi bulunmayan ancak konu hakkında yeterli bilgi

ve tecrübeye sahip, bağımsız hareket edebilen kişi veya kişilerce incelenmesinin temini,

ç) Reddedilen veya geri çekilen onaylara ilişkin bilginin Bakanlığa ve diğer onaylanmış

kuruluşlara bildirimini yapmakla yükümlüdür.

(4) Bakanlıkça onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilen kuruluşun yerine getirmesi

gereken kriterlere ve şartlara uymadığının tespit edilmesi halinde, Bakanlık yapmış olduğu gö-

revlendirmeyi askıya alır veya iptal eder.

(5) Onaylanmış kuruluşun ilgili teknik düzenleme kapsamındaki görevinin iptali, söz

konusu kuruluşun görevli olduğu süre boyunca yürüttüğü faaliyetlerden doğan sorumluluklarını

ortadan kaldırmaz.

Onaylanmış kuruluşların eşgüdümü ile işbirliği

MADDE 16 – (1) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yürütülecek olan uygunluk değer-

lendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanması, ortaya çıkan sorunların değerlendi-

rilmesi ve onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık

öncülüğünde yılda en az bir defa eşgüdüm toplantısı düzenlenir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar arasında gerekli koordinasyonun, bilgi ve tecrübe paylaşımı

ile uygunluk değerlendirme işlemlerine yönelik uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çö-

züm üretmede paralelliğin ve birlikteliğin sağlanması amacıyla, Bakanlık koordinasyonunda

her bir teknik düzenleme kapsamında çalışma grubu oluşturulur ve Bakanlığın belirleyeceği

usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmalar yürütülür.

Şube, temsilcilik ve yükleniciler ile işletme içi akredite birimler

MADDE 17 – (1) Yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik herhangi bir onaylanmış kuru-

luşun şubesi, temsilciliği veya yüklenicisi ve işletme içi akredite birimler ile ilgili işlemler hak-

kında Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 13, 14

ve 15 inci maddelerinde hükme bağlanan kurallar uygulanır.

(2) Bakanlığın sorumluluk alanına giren teknik düzenleme kapsamında Türkiye’de faa-

liyet gösterecek yabancı menşeili onaylanmış kuruluşların şubeleri veya temsilcileri, faaliyet

kapsamını ve hangi onaylanmış kuruluş adına faaliyet yapılacağına dair bilgiyi Bakanlığa iletir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 18 – (1) Onaylanmış kuruluşun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile

Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Tebliğde belirtilen şartlara ve yükümlülüklere

uymadığının tespit edilmesi durumunda Bakanlık, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mev-

zuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun kapsamında gerekli idari yaptırımları uy-

gular.
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(2) Onaylanmış kuruluşun faaliyetleri çerçevesinde tespit edilen uygunsuzluklara ve

yerine getirilmeyen yükümlülüklere ilişkin Bakanlık tarafından aşağıda yer alan idari yaptı-

rımlar uygulanır.

a) Her türlü yapısal değişikliğin veya değiştirilen iletişim bilgilerinin, bu Tebliğde be-

lirtilen süre zarfında Bakanlığa bildirilmemesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının

(h) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

b) Belgelendirme faaliyetlerinin, bu Tebliğde belirtilen süre zarfında Bakanlığa bildi-

rilmemesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygu-

lanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari

para cezası uygulanır. Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, onaylanmış kuruluş statüsü

en az 60 iş günü geçici olarak durdurulur.

c) Bu Tebliğde belirtilen personel ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, 4703

sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu

maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici olarak durdurulur ve

düzeltici faaliyet için en fazla 45 iş günü süre verilir. Süre sonunda, personel ile ilgili şartların

yerine getirilmemesi durumunda, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği

onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

ç) Bu Tebliğde belirtilen mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması

durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına

Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faaliyetleri geçici

olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 iş günü süre verilir. Süre sonunda, mes-

leki sorumluluk sigortası ile ilgili şartların sağlanmaması durumunda, anılan Kanunun 9 uncu

maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

d) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun

TÜRKAK tarafından askıya alınması durumunda, onaylanmış kuruluş statüsü askıya alınır.

Askı süresi sonunda, onaylanma amaçlı akreditasyonun onaylanmış kuruluş tarafından sürdü-

rülememesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uy-

gulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş sta-

tüsü iptal edilir.

e) Onaylanmış kuruluş bildiriminde Bakanlık tarafından esas alınan akreditasyonun ip-

tal edilmesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uy-

gulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş sta-

tüsü iptal edilir.
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f) Bağımsızlığın ve/veya tarafsızlığın sağlanamaması durumunda, 4703 sayılı Ürünlere

İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin

birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır ve anılan Kanunun 9 uncu

maddesinin üçüncü fıkrası gereği onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

g) Teknik düzenlemesine uygun olmayan belgelendirmelerin tespit edilmesi durumun-

da, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Ka-

nunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Aynı uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında ise onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

ğ) Uygunluk değerlendirmesine ilişkin onaylanmış kuruluşun bazı görevleri bir yükle-

niciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kullandığına dair bilgiyi Bakan-

lığa bildirmemesi durumunda, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği onaylanmış kuruluş faa-

liyetleri geçici olarak durdurulur ve düzeltici faaliyet için en fazla 30 iş günü süre verilir. Aynı

uygunsuzluğun ikinci defa tekrarında, anılan Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası gereği

onaylanmış kuruluş statüsü iptal edilir.

(3) Bu Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket eden uygunluk değer-

lendirme kuruluşuna, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygu-

lanmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde öngörülen idari

para cezası uygulanır.

Belgelerin ve kimlik numaralarının kötüye kullanımı

MADDE 19 – (1) Onaylanmış kuruluş, kendisine ait kimlik kayıt numarası ve belgeler

ile işaretlerin yanlış ve/veya usulsüz kullanılması durumunda gerekli tedbirleri alır.

Mesleki sorumluluk sigortası

MADDE 20 – (1) Onaylanmış kuruluş başvurusu yapacak olan uygunluk değerlendir-

me kuruluşunun sahip olacağı mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı başvuru konusu ilgili

teknik düzenlemenin gerekliliklerini sağlamalı ve genel finansal değeri en az 1.000.000 TL se-

viyesinde olmalıdır. Ancak uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından birden fazla teknik

düzenleme kapsamında onaylanmış kuruluş başvurusunun yapılması durumunda veya farklı

teknik düzenlemeler kapsamında onaylanmış kuruluşun yapacağı kapsam genişletme başvu-

rusunda, ayrı ayrı her bir teknik düzenleme için söz konusu sigorta poliçesinin değeri en az

500.000 TL arttırılır.

(2) Mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı asgari şartlarda bütün Türkiye coğrafyasını

ve AB üye ülkelerini içermelidir.

(3) Onaylanmış kuruluş statüsü devam ettiği sürece mesleki sorumluluk sigortasının

sürekliliği sağlanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, Uygunluk Değerlendirme Ku-

ruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ilgili teknik düzenlemelerin hükümleri

uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 22 – (1) 1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi

ve Ticaret Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmelerinde Esas Alınacak Temel

Kriterlere Dair Tebliğ (SGM:2010/7) yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Tebliğe yapılan atıflar,

bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Ba-

kanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl

içerisinde personel ile ilgili şartları sağlar.

(2) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ve

değerlendirmesi halen devam eden onaylanmış kuruluş başvurusunda, başvuru sahibi uygunluk

değerlendirme kuruluşu tarafından personel ile ilgili şartlar sağlanır.

Mesleki sorumluluk sigortası

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Ba-

kanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren bir yıl

içerisinde mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartları sağlar.

(2) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Bakanlığa yapılmış olan ve

değerlendirmesi halen devam eden onaylanmış kuruluş başvurusunda, başvuru sahibi uygunluk

değerlendirme kuruluşu tarafından mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili şartlar sağlanır.

Yüklenici laboratuvar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin zorunlu uygulamaya girdiği tarihten önce Ba-

kanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, yürürlük tarihinden itibaren iki yıl

içerisinde yüklenici laboratuvar kullanımı ile ilgili şartları sağlar.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/38
İşyeri : İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda

Otelcilik ve Turizm İşlt. A.Ş. ve bağlı işyerleri
Talatpaşa Bulv. Alsancak İş Merkezi No: 59 Kat: 3
D: 303 Konak/İZMİR

Tespiti İsteyen : Gıda-İş Sendikası
İnceleme : İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Gıda Otelcilik ve Turizm

İşlt. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirketin Anadolu Cad. No: 680
Çiğli/İZMİR adresinde kurulu bulunan Kent Ekmek Fabrikası işyerinde yürütülen işin ham-
madde olarak temin edilen unun çeşitli üretim aşamalarından geçirilmesi suretiyle ekmek üretim
işi olduğu, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 02 sıra numaralı “Gıda Sanayi”
işkolunda,

Talatpaşa Bulv. Alsancak İş Merkezi No: 59 Kat: 3 D: 303 Konak İzmir adresinde ku-
rulu bulunan Genel Müdürlük işyerinde İzmir ilinde kurulu bulunan diğer tüm işyerlerine ilişkin
hizmet ve üretim planlamasının yapılması, hizmet ve üretimin sürdürülebilmesine yönelik di-
rektifler verilmesi ve koordinasyonun sağlanması, tüm işyerlerindeki finans, muhasebe, satış,
pazarlama, insan kaynakları gibi hizmetlerin yürütüldüğü, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları
Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Çeşmealtı Limanı Karşısı Urla/İZMİR adresinde kurulu bulunan Yassıada Kafe Şubesi,
Turgut Reis Mah. Şehit Nihat Bey Cad. No: 76/A Karataş-Konak/İZMİR adresinde kurulu bulu-
nan Asansör Restaurant Kafe Bar Şubesi, Kızılay Mah. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. No: 2-7-8
Bornova/İZMİR adresinde kurulu bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Kafe Şubesi, Bostanlı
Mah. Hasan Ali Yücel Bulvarı Beşikçioğlu Camii Karşısı Karşıyaka/İZMİR adresinde kurulu
bulunan Yasemin Kafe Şubesi, Haydar Aliyev Bulvarı Balçova/İZMİR adresinde kurulu bulu-
nan İnciraltı Engelliler Merkezi Kafe Şubesi, Umurbey Mah. Liman Cad. 1492 Sok. No: 20
Konak/İZMİR adresinde kurulu bulunan Havagazı Fabrikası Sanat Kafe Şubesi, İsmet Kaptan
Mah. Şair Eşref Bulvarı No: 1 Konak/İZMİR adresinde kurulu bulunan Ahmet Piriştina Kent
Arşivi Kafe Şubesi, Sasalı Doğal Yaşam Parkı Çiğli/İZMİR adresinde kurulu bulunan Sasalı
Doğal Yaşam Parkı Kafe Şubesi işyerlerinde bedeli mukabilinde yiyecek ve içecek sunumuna
yönelik lokanta ve kafetarya işletmeciliği, Yenişehir Mah. Gaziler Cad. No: 315 Konak/İZMİR
adresinde kurulu bulunan Eşrefpaşa Hastanesi Kantin İşletmesi işyerinde bedeli mukabilinde
yiyecek ve içecek sunumuna yönelik hastane kantini işletmeciliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi
Binası Konak/İZMİR adresinde kurulu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çay Ocakları
Şubesi işyerlerinde bedeli mukabilinde çay ve meşrubat türünde içecek sunumuna yönelik çay
ocağı işletmeciliği işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerinin İşkolları Yönetmeliğinin 18
sıra numaralı “Konaklama ve eğlence işleri” işkolunda,

yer aldıkları tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/39

İşyeri : Koza Grup İletişim Danışmanlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Atatürk Mah. Atatürk Bulvarı Cd. No: 5/2

Ataşehir/İSTANBUL (merkez)

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası

İnceleme : Koza Grup İletişim Danışmanlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen şirket tarafından Türkiye genelinde 21 işyerinde

alt işverenlik sıfatıyla tahmil, tahliye, barkotlama, etiketleme ve benzeri işçilik gerektiren işlerin

yapıldığı, şirketin organizasyon ve idaresinin ise merkez işyerinden yürütüldüğü, bu nedenle

yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı

tespit edilmiştir.

Karar: Koza Grup İletişim Danışmanlık Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti. ve bağlı işyer-

lerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşı-

macılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/40

İşyeri : Cihan Medya Dağıtım A.Ş.

Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı Cad. No: 6 

Bahçelievler/İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası

İnceleme : Cihan Medya Dağıtım A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

adı geçen şirketin Türkiye genelinde bulunan 97 dağıtım merkezinde gazete ve dergiler ile yine

bu gazete ve dergilerin içinde yer alan reklam ürünleri, tanıtım ürünleri ve broşürlerin otomobil

ve motosikletler ile müşterilere dağıtımının yapıldığı, Fevzi Çakmak Mah. Ahmet Taner Kışlalı

Cad. No: 6 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde bulunan Genel Merkez işyerinde genel faaliyet

konusu kapsamında süreçlerin planlanması ve destek hizmetlerinin yürütüldüğü, bu nedenle

yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı

tespit edilmiştir.

Karar: Cihan Medya Dağıtım A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle

İşkolları Yönetmeliği’nin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu

tespitin Resmî Gazete’ de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Ka-

nunu’nun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME)

(SERİ NO: 3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) (SERİ NO: 5)

MADDE 1 – 5/12/2009 tarihli ve 27423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nin Eki Gümrük Kontrolü Al-
tında İşleme İzinleri Vermeye Yetkili Gümrük Müdürlükleri Listesine Gaziantep Gümrük Mü-
dürlüğünden sonra gelmek üzere aşağıdaki gümrük müdürlüğü eklenmiş ve sıra numaraları
buna göre teselsül ettirilmiştir.

“15- Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK AZAMİ FAİZ ORANLARI
HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2013/10)

MADDE 1 – 2/4/2006 tarihli ve 26127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Kartı
İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’e 3 üncü mad-
deden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kurumsal kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları
MADDE 3/A – (1) Kurumsal kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları

hakkında, bu Tebliğin 3 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ 5/8/2013 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-

rütür.
—— • ——

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5461 Karar Tarihi: 1/8/2013

Kurul Başkanlığının 31/7/2013 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30/7/2013 tarih ve
20008792.100-19499 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü
maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı
maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun)
7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun
6 ncı maddesi uyarınca kurucu hakim ortak Rabobank International Holding B.V. (%96 pay
oranı ile) ve diğer tüzel kişi ortaklar tarafından Türkiye’de 300 milyon ABD doları karşılığı
Türk Lirası sermayeli mevduat bankası kurulmasına izin verilmesine

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Ağustos 2013 

CUMARTESİ 
Sayı : 28727 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

POSTA GÖNDERİLERİNİN DAĞITIMI HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Ankara PTT Başmüdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/106626 

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 : Posta gönderilerinin 100 işçiyle dağıtımı hizmetinin 

122 takvim günü (4 ay) süreli yaptırılması hizmeti, 

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 : Ayrıntısı teknik şartnamede belirtilen, Ankara PTT 

Başmüdürlüğünün uygun gördüğü yerler. 

d) İşe Başlama Tarihi : 01/09/2013 

e) İşi Bitirme Tarihi : 31/12/2013 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara PTT Başmüdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 2. 

Kat, İhale Toplantı Salonu Yenimahalle/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 13/08/2013 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 olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya 

meslek odası belgesi; 

1 - Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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. 

ç - Teklif mektubu, 

d - Geçici Teminat, 
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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 - Ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname, 

ı - İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde bu maddenin (b), (c), (f) ve (h) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; teklif edilen bedelin % 15'inden az olmamak üzere 

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 

verilecektir. 

6 - İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler : 

Personel çalıştırılmasına dayalı olarak yaptırılan, posta gönderilerinin işlenmesi veya 

dağıtımı veya kurye veya kargo veya posta dağıtımı veya posta taşıma hizmetlerinin yürütüldüğü 

iş kolları. 

7 - İhale dokümanı Ankara PTT Başmüdürlüğü Malzeme Müdürlüğü Eşref Bitlis Caddesi 

No: 8 Kat: 2 Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir ve vergi dahil 100,00,-TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler, 13/08/2013 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. 

9 - 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. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

12 - Bu iş için kısmi teklif verilemez. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

14 - İstekliler tekliflerini ihale sonucu, üzerinde ihale yapılan istekliyle teklif edilen birim 

fiyatın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi taraflarca 

imzalanacaktır. 

15 - İhalemiz ceza ve ihalelerden yasaklamalar ile ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 

İlan olunur. 6750/1-1 
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TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR 

Büyükçekmece Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait; Büyükçekmece Atatürk Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda "Ticaret+Konut+Turizm" alanında kalan 9.347,87 m2 yüzölçümlü 516 ada 3 parsel 

ile 20.000,00 m2 yüzölçümlü 516 ada 4 parsel ile Batıköy Mahallesinde bulunan imar 

planlarımızda "Konut+Ticaret" alanında kalan 2.814,32 m2 yüzölçümlü 485 ada 2 parselin 2886 

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

2 - Şartname ve ekleri Büyükçekmece Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir veya satın alınabilir. 

3 - İhale 15/08/2013 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatte 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 14/08/2013 

Çarşamba günü Saat:l7:00'ye 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 

B.Çekmece 

Atatürk Mahallesi 

516 Ada 4 parsel 

20.000,00 m2 33.000.000,00 TL 990.000,00 TL 
15/8/2013 

10.30 

B.Çekmece 

Atatürk Mahallesi 

516 Ada 3 parsel 

9.347,87 m2 15.423.985,50 TL 462.719,57 TL 
15/8/2013 

11.00 

B.Çekmece 

Batıköy Mahallesi 

485 ada 2 parsel 

2.814,32 m2 3.658,616 TL 109.758,48 TL 
15/8/2013 

11.30 

 6802/1-1 
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İHALEYE DAVET 

Kırşehir Belediyesinden: 

KIRŞEHİR BELEDİYESİ İÇMESUYU ŞEBEKE PROJESİ 

KIRŞEHİR SU TEMİN SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İNŞAATI VE SCADA 

KURULUMU İŞİ 

(SÖZLEŞME NO: KIR-W1) 

Kırşehir Belediyesi, Dünya Bankası tarafından İller Bankası aracılığıyla “Kırşehir 

Belediyesi İçmesuyu Şebeke Projesi” için sağlanan kredinin bir bölümünü “Kırşehir Su Temin 

Sisteminin Rehabilitasyonu İnşaatı ve SCADA Kurulumu İşi (Sözleşme No: KIR-W1)” için 

kullanacaktır. 

Kırşehir, kabul edilebilir (uygun) teklif sahiplerini kapalı tekliflerini sunmak için davet 

etmektedir. 

Geçerlilik süresi 120 (yüzyirmi) gün olan Teklifler en geç 17 Eylül 2013 tarihinde yerel 

saat 14:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir. Bütün teklifler, 300.000 ABD (üçyüzbin) 

veya konvertible para birimi cinsinden eşdeğeri miktarda geçerli bir geçici teminatla beraber 

verilecektir. 

Adres: Sayın Halil TAN’ın dikkatine 

Kırşehir Belediyesi 

Ek Hizmet Binası/İhale Birimi 

Kuşdilli Mahallesi, Terme caddesi, No:8, Kat:2,  40100, Kırşehir, Türkiye 

Teklifler, 17 Eylül  2013  günü yerel saat 14:10’da aşağıdaki adreste hazır bulunan teklif 

sahiplerinin temsilcileri önünde açılacaktır. 

Adres: Kırşehir Belediyesi 

Ek Hizmet Binası/Meclis Toplantı Salonu 

Kuşdilli Mahallesi, Terme caddesi, No:8, Kat: 4, 40100, Kırşehir, Türkiye 

İlgilenen firmalar “http://www.kirsehir.bel.tr/”, “UN Development Business online” ve 

‘www.ilbank.gov.tr’ web sitelerinden detaylı ilan metnine ulaşabilirler ve ihtiyaç duydukları ilave 

bilgileri aşağıdaki adresten temin edebilirler. 

Adres:  Kırşehir Belediye Başkanlığı 

Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, 40100, Merkez, Kırşehir 

Bu İhale Türkiye Cumhuriyeti’nin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na ve 4735 sayılı 

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na tabi değildir. 6754/1/1-1 

————— 
INVITATION FOR BIDS 

 

KIRŞEHIR MUNICIPALITY WATER SUPPLY NETWORK PROJECT 

KIRŞEHİR MUNICIPALITY 

 

REHABILITATION OF KIRŞEHIR WATER SUPPLY SYSTEM AND 

ESTABLISHMENT OF SCADA SYSTEM 

 

(CONTRACT NO. KIR-W1) 

 

Kırşehir Municipality intends to apply part of the Loan received from the World Bank 

through Iller Bankası toward the cost of “Kırşehir Municipality Water Supply Network Project” 
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for “Rehabilitation of Kırşehir Water Supply System and Establishment of SCADA System  

(Contract No. KIR-W1)”. 

Kırsehir now invites eligible Bidders to submit sealed bids. 

Bids with a validity period of 120 (one hundred and twenty) days must be delivered to the 

address below on or before September 17, 2013, at 14:00 hours (local time). All bids must be 

accompanied by a bid security of 300.000 USD (three hundred thousand) or the equivalent 

amount in a freely convertible currency. 

Attention: Mr. Halil TAN 

Address: Kırşehir Municipality 

Additional Service Building /Tender Department 

Kuşdilli District, Terme Street  No:8 Floor:2; 40100, Kırşehir, Turkey 

 

Bids will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend 

at the address below on September 17, 2013 at 14:10 hours (local time). 

 

Address: Kırşehir Municipality 

Additional Service Building /Board Meeting Room 

Kuşdilli District,Terme Street  No:8 Floor:4; 40100, Kırşehir, Turkey 

 

Interested Bidders may reach to detailed notice from “http://www.kirsehir.bel.tr/”, “UN 

Development Business online” and ‘www.ilbank.gov.tr’ web-sites and obtain further information 

at the address below. 

 

Address: Kırşehir Municipality 

Mehmet Ali Yapıcı Boulevard, 40100 Merkez, Kırşehir 

 

This Procurement is not subject to Public Procurement Law No. 4734 and Law on Public 

Procurement Contracts Law No 4735 of Republic of Turkey. 6754/2/1-1 

—— • —— 

PANCAR TOPRAĞI VE ÇAMUR HAVUZLARININ TEMİZLENMESİ  

HİZMETİ ALINACAKTIR 

TŞFAŞ-Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Pancar Toprağı ve Çamur Havuzlarının Temizlenmesi hizmet Alımı işi 

T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esasları Dahilinde Açık İhale Usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/107290 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii - KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 
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2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız, “Pancar toprağı ve bu toprağa ait çamuru 

içeren havuzların temizlenmesi, harfiyatmın nakliyesi 

ve tesviyesi” işidir. 

b) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 

c) İşin Süresi : 30 Gün 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ortaköy Yolu üzeri 17. Km 

Kırşehir 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2013 Salı Günü - Saat 11:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek 

Odası belgesi 

4.1.1.1 - Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 

4.1.2.1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5 - İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 - Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

gereken kriterler: 

4.2.1 - İş deneyim belgesi: 

İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesi, 

4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak Her türlü kazı, harfiyat ve nakliye işleri kabul edilecektir. 
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4.3.1 - Bu ihalede benzer iş olarak, İhale konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle 

nitelik veya büyüklük bakımından benzerlik gösteren, her türlü Tahmil Tahliye ve nakliye 

işlerinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işlerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - İhale dokümanı, İdarenin adresinde görülebilir ve 59,00 TL (Ellidokuz Türk Lirası) 

karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırşehir Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii adresine elden teslim 

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

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

yapılan istekliyle, 

Her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel zerinde birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde 

işin tamamına teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin İhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6764/1-1 

—— • —— 

DESTEK PERSONELİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nca, “Destek Personeli Hizmeti” İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen 

esaslar dahilinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 20 AĞUSTOS 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 21 AĞUSTOS 2013 günü saat 14:30’da 

Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

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

7 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6793/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK KOZLU YENİ KUYU MODERNİZASYONU 4734 SAYILI 

KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.252 40 00 (70 hat)  Fax: 0.372-251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi: Miktarı: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kozlu Yeni Kuyu Modernizasyonu 1 Takım 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler İçin: Kozlu Taşkömürü İşletme 

Müessesesi İş Sahası Yabancı yükleniciler için: 

Sözleşmede belirtilen teslim limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için : Sözleşmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama 

talimatının tebliğinden itibaren 200 takvim günüdür. 

Yabancı yükleniciler için: Sözleşmenin imzalanmasını 

müteakip 200 takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 09.10.2013 Çarşamba   saat 15.00 

c) Dosya no : 900-TTK/E-73 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

Teklif edilecek yer altında kullanılacak malzemeler için Avrupa Konseyince onaylanmış 

bir kalite kontrol kuruluşu tarafından tanzim edilmiş, Grup-1 gazlı (metan) ortamlara 

uygunluğunu gösteren AlSz Atex sertifikaları İdari Şartnamenin 7.3 Maddesine uygun olarak 

teklifle birlikte verilecektir. Atex sertifikalarının halen geçerli olduğu, ihale ilan tarihi ile ihale 

tarihi arasında, sertifikaları düzenleyen kuruluşça tanzim edilmiş ve yine İdari Şartnamenin 7.3 

Maddesine uygun olarak teklifle birlikte sunulacak belge ile teyit edilecektir. 

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

ortaklığı beyannamesi, 

i) Şartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

j) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (Aşkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 100,00 TL karşılığı 

temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 09.10.2013 Çarşamba saat 15.00’e kadar TTK Satın Alma Daire Başkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi Mithatpaşa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme düzenlenecektir. 

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

131.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım işleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

İlan olunur. 6745/1-1 
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SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARATÖR) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı : SEHPALI DELİCİ TABANCA (MARTOPERFARATÖR) alımı 4734 sayılı 

kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/102186 

Dosya no : 1322523 

1 - İdarenin : 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel   : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  : 

2 - İhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 adet Sehpalı delici tabanca (martoperfaratör) 

b) Teslim yeri : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Makina 

ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri 

Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarı 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin : 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 15.08.2013 Perşembe günü saat : 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

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

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8. Teklifler en geç 15.08.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

- taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9. İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10. İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 

geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

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

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

İlan olunur. 6670/1-1 

—— • —— 
TAHMİL-TAHLİYE VE İSTİFLEME HİZMET ALIMI İŞİ YAPILACAKTIR 

Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Şeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil-Tahliye ve İstifleme Hizmet alımı işi açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2013/104063 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mah. Talip Kaban bulvarı No: 27 

ERZİNCAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0446 223 95 00-0446 223 91 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : erzincanseker @turkseker.gov.tr 
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2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üretilen şekerlerin Ambarlarda istife alınması, 

stoktaki şekerin istiflerden alınarak vasıtalara 

yüklenmesi veya üretim bandından gelen şekerlerin 

müşteri vasıtalarına yüklenmesi işidir. İşin miktarı 

+-%20 4077 yevmiye Kampanya süresince 24 Kişi, 

Kampanya haricinde 6 kişi bulundurulacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Fabrika Ambarları 

c) İşin süresi : Bir Yıl (360 gün) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erzincan Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20.08.2013 Salı. günü saat 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.a Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.b Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.2.a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2.b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.5. Tip İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.9.a. İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı şarttır. 
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5. İhale dokümanı Erzincan Şeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8. 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9. Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya özel sektörde her türlü tahmil tahliye işleri, 

istifleme, yükleme ve ambalajlama işine nicelik ve nitelik bakımından benzerlik gösteren işler ile 

işçi çalıştırma ile ilgili hizmet işleri benzer iş sayılacaktır. 

10. Teklifler 20.08.2013 Salı günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

11.Tekliflerin kabul edilmeyecek düzeyde olması halinde, Açık Eksiltme veya Pazarlık 

yapılabileceğinden ihale gün ve saatinde firma yetkililerinin hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12. Bu ihale (ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6674/1-1 

—— • —— 
SAFKAN ARAP TAYI SATILACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - İşletmemiz yetiştirmesi 61 baş safkan Arap tayı açık artırma usulüyle teker teker 

satılacaktır. 

2 - İhale 20.08.2013 günü saat 13.00’da İşletmemiz Atçılık Tesisleri’nde Alım – Satım ve 

İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Geçici teminat tay başına 5.000,00.-TL’dir. 

4 - Konuya ilişkin şartname, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir. 

5 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır. 

a) Kanuni ikametgâhı olması ve kimliğini ibraz etmesi. 

b) Bu işe ait geçici teminat vermesi 

c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini 

vermesi. 

d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri 

vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. 

6 - TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tabi 

değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 

İlan olunur. 

ADRES: 

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 

Karacabey-İzmir Karayolu Üzeri 7. Km. 

Karacabey/BURSA 

Tel    : 0224 689 64 75-76 

Faks  : 0224 689 64 96 6662/1-1 
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MUĞLA İLİ YATAĞAN İLÇESİ ALDAĞ KİREÇTAŞI OCAĞINDAN, YATAĞAN TERMİK 

SANTRALI BACA GAZI KÜKÜRT ARITMA TESİSİNE (BGKA) TEKNİK ŞARTNAME 

ESASLARINA GÖRE 500.000 TON (TANE BOYUTU 0-40 MM. ARASI) KİREÇTAŞINI 

TEMİN ETME İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı 

ocağından, Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine (BGKA) Teknik 

Şartname esaslarına göre 500.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) kireçtaşını temin etme işi, 

açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2013/98263 

1 - İdarenin 

a) Adresi : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : 0252 572 5191 FAX: 0252 572 5384 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : ticaret@yatagants.gov.tr 

d) İhale Dökümanının  

Görülebileceği İnternet Adresi  : www.yatagants.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan, Muğla İli 

Yatağan ilçesi ALDAĞ Kireçtaşı ocağından, 

Yatağan Termik Santralı Baca Gazı Kükürt Arıtma 

Tesisine (BGKA) Teknik Şartname esaslarına göre 

500.000 Ton (Tane Boyutu 0-40 mm. arası) 

kireçtaşını temin etme işidir. 

b) Teslim yeri : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisine 

(BGKA) 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip peyder pey 

2 (İki) Yıl süreyle 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü İhale Odası 

b) Tarihi ve saati : 28.08.2013. 14.00 

4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

(Şartname bedeli Yatağan Termik Santralı Banka Hesap Numarasına veya Yatağan-Milas 

Karayolu 3. Km Yatağan/MUĞLA adresindeki İşletme Müdürlüğü Veznesine yatırılabilir. Banka 

Iban Numarası: Halk Bankası Yatağan Şubesi TR48 0001 2009 2630 0013 0000 02 

İhale dokümanı’nı satın alabilmek için hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan 

sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu faks’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. 

İhale doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.) 

5 - Teklifler, 28.08.2013 saat 14.00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğü Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 – 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp, 

4964 sayılı kanunun 1.maddesinin son fıkrası ve 40.maddesinin son fıkrasına istinaden 

Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 

usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 6460/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 23. 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 

yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Bölümü Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Psikoloji 
Prof. Dr. 3 

Psikoloji alanında doktora yapmış olmak 
Doç. Dr. 3 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik 
Doç. Dr. 1 

Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji 

alanında doktora yapmış olmak 

İş Sağlığı ve Güvenliği Prof. Dr. 1 
Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış 

olmak 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 
Prof. Dr. 1 

Fizik tedavi uzmanı olmak 

Dil ve Konuşma 

Terapisi 

Prof. Dr. 1 KBB Uzmanı olmak, dil ve konuşma üzerine 

çalışma yapmış olmak Doç. Dr. 1 

 

Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 

listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 

Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosya ile birlikte Nişantaşı Üniversitesi 

Rektörlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden 

itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Yabancı Ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekir. 

Başvuru Adresi: 

Üsküdar Üniversitesi 

Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok No 14 Üsküdar - İSTANBUL Tel: 0 216 400 2222 

 6736/1-1 

—— • —— 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Başvurularda Gerekli Belgeler: 

Başvuru Dilekçesi, 

Özgeçmişi, 

Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalışma ve yayınlarından, 6 takım. 

Başvurular için yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmış olması gerekmektedir. 

 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Güzel Sanatlar Moda ve Tekstil Tasarımı Profesör 1  

Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. İlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 6781/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan "Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi.." halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, SIRDAŞ MADENİ YAĞ AKARYAKIT 

NAKLİYAT İNŞAAT OTOMOTİV TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ'NİN; BAY/939-82/31083 sayılı lisansında belirtilen ŞOSE MAHL. KARASU CD. 

NO:9/A SİNANOĞLU (PAFTA: 24 ADA: - PARSEL: 1859) FERİZLİ SAKARYA adresinde 

kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen geçerli olan Gayri Sıhhi Müesseselere ait İşyeri 

Açma ve Çalışma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde "Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA" adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6700/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Yerbil Petrol Madencilik Jeolojik Hizmetler İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Mardin ve 

Batman İlleri sınırı dahilinde sahip bulunduğu AR/YER/4994 hak sıra numaralı petrol arama 

ruhsatını 27.07.2013 tarihinde terk etmiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Petrol Tüzüğü’nün 69 uncu maddesi 

gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl 

zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat 

etmeleri ilan olunur. 6762/1-1 

—— • —— 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Odaları Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - Manisa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cengiz 

ORHAN’a “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 24.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 24.07.2014 tarihinde son bulacaktır. 

2 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Murat YILDIRIM’a “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası 

verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.06.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 27.12.2014 

tarihinde son bulacaktır. 
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3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavir Sevgi ONUR’a “Meslekten Çıkarma” cezası verilmiştir. Cezanın uygulanmasına 

28.06.2013 tarihinde başlanmıştır. 

4 - Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Cemil 

ALACA’ya “12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiştir. Cezanın 

uygulanmasına 09.07.2013 tarihinde başlanmış olup, ceza 09.07.2014 tarihinde son bulacaktır. 

 6761/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

DÜZELTME İLANI 

İZKARTUR SEY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve ŞENTUR TUR. SAN. LTD. ŞTİ. ortak 

girişim grubu hakkında 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve 

kuruluşların ihalelerine katılmaktan yasaklama süresi 1 (bir) yıl olması gerekirken sehven 6 (altı) 

ay olarak 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazetede İhalelere Katılmaktan Yasaklama 

Kararı ilan edilmişti. 

İZKARTUR SEY. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve ŞENTUR TUR. SAN. LTD. ŞTİ. ortak 

girişim grubu hakkındaki 4734 Sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan bütün kamu kurum ve 

kuruluşların ihalelerine katılmak yasaklama süresi 1 (bir) yıl olarak düzeltilmiştir. 

İlgililere ilanen duyurulur. 6763/1-1 

—— • —— 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN DEĞİŞİK 4/B MADDESİNE GÖRE 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR 

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre 

Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı 

Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli 

Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 

2inci maddenin (b) fıkrasına göre 2012 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda 

belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır. 

 

Pozisyon Adet Aranılan Nitelikler 
Nitelik 

Kodu 

Büro 

Personeli 
1 

*İşletme Lisans mezunu Olmak 

*Alanında Yüksek Lisans yapıyor yada yapmış olmak 

*Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifikasına sahip olmak 

*En az 5 yıl iş tecrübesi bulunmak. 

*YDS,UDS ve KPDS’ den en az D seviyesinde (60 puan) 

İngilizce dil puanı olmak 

B01 

Büro 

Personeli 
1 

*Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden 

mezun olmak 

*Yükseköğretim öğrenci bilgi yönetim sistemlerinde en az 1 yıl 

deneyimi olmak 

*Yükseköğretim öğrenci işleri mevzuatı, iş süreçleri ve Bologna 

sürecine hakim olmak 

*En az 1 projede görev almış olmak. 

B02 
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I - BAŞVURU ŞARTLARI 

A) GENEL ŞARTLAR 

1 - Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar 

aranır. 

2 - 5917 sayılı Kanunun 47.Maddesinin 5.Fıkrası a) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli 

Personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih 

tarihinden itibaren 1(bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar. 

3 - 2012 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2012 KPSSP3 

Puanı esas alınacaktır. 

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor 

olmak 

Not: Başvuracak adayların aranılan niteliklerdeki şartları taşıdığını belgelemesi 

gerekmektedir. 

II - MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ 

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine 

kadar) www.pdb.marmara.edu.tr internet adresinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı 

başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi 

Göztepe Kampüsü  Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08) şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

a) Fotoğraflı başvuru formu 

b) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi 

c) 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi 

d) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi veya noter tasdikli sureti 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ 

DUYURULMASI 

a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak 

kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar www.pdb.marmara.edu.tr internet 

adresinde yayımlanacaktır. Ayrıca kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. 

b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı 

eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük 

olan adaya öncelik tanınacaktır. 

c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal 

edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları yapılacaktır. 

ç) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında 

gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen 

belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre 

yasal işlem yapılacaktır. 6799/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
2013/5154 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

İDARİ BAĞLILIĞIN DEĞİŞTİRİLMESİ KARARI
— Manisa İli Kula İlçesi Merkez Bucağı Çarıktekke Köyünün, Aynı İlin Alaşehir İlçesine

Bağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı

Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin

Yönetmelik
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi,

İzlenmesi ve Denetlenmesinde Esas Alınacak Temel Kriterlere Dair Tebliğ (SGM: 2013/12)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/38)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/39)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/40)
— 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— 2013 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 5)
— Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/10)

KURUL KARARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1/8/2013 Tarihli ve 5461 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


