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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                         9 Temmuz 2015
       69471265-305-7632

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı Üçüncü Uluslararası Konferansı’na
katılmak üzere; 12 Temmuz 2015 tarihinde Etiyopya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali
BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               9 Temmuz 2015
     68244839-140.03-214-456

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7632 sayılı yazınız.
Birleşmiş Milletler Kalkınmanın Finansmanı Üçüncü Uluslararası Konferansı’na

katılmak üzere, 12 Temmuz 2015 tarihinde Etiyopya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali
BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

16 Temmuz 2015
PERŞEMBE

Sayı : 29418



                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                       13 Temmuz 2015
       69471265-305-7691

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Bosna-Hersek ve Hırvatistan’a gidecek olan
Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                             13 Temmuz 2015
     68244839-140.03-215-458

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 13/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7691 sayılı yazınız.
16 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Bosna-Hersek ve Hırvatistan’a gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Kalkınma
Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                         9 Temmuz 2015
       69471265-305-7610

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Temmuz 2015 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan
Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz
ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                               9 Temmuz 2015
     68244839-140.03-213-453

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 9/7/2015 tarihli ve 69471265-305-7610 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Temmuz 2015 tarihinde Yunanistan’a gidecek olan

Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2015/367

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Güvenlik İşleri Genel

Müdürlüğüne, Bilal DURDALI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 92 nci maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/368

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

göstergeli Vakıflar Meclisi Üyeliğine İbrahim ALTINTAŞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76

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

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Bülent ARINÇ
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:

Karar Sayısı : 2015/392

1 – Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek

göstergeli Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Cemal KARACA’nın atanması, 657 sayılı Ka-

nunun 74 üncü maddesi ile 5737 sayılı Kanunun 68 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan Yardımcısı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Bülent ARINÇ
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/412

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Kadının Statüsü Genel

Müdürlüğüne Gülser USTAOĞLU’nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Ayşenur İSLAM

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/396

1 – Açık bulunan Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdür Yardımcılığına İrfan

MEMİŞOĞLU’nun atanması, 2477 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/416

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Maden İşleri Genel

Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Ege (İzmir) Bölge Müdürü Murat

TOPALOĞLU’nun atanması 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                               Taner YILDIZ

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/215

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

ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ender Muhammed GÜMÜŞ’ün atanması, 657 sayılı Kanunun

76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

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

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/216

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

ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Mehmet KARAYILAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B

ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

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

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/417

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bitkisel Üretim Genel

Müdür Yardımcılığına, Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhsin TEMEL’in

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

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

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/418

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

Hayvancılık Müdürlüğüne, Bitlis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent KORKMAZ’ın

atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince

uygun görülmüştür.

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

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/419

1 – Yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren, Mehmet ERDOĞAN, Emre KARAKUŞ,

Kayhan ÖZATA ve Burcu AVCI’nın 5 inci derece kadrolu Müfettişliklere atanmaları, 657 sayılı

Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45, 71 ve 76 ncı maddeleri

ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 

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

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                         Mehmet Mehdi EKER
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/218

1 – Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Gümrük ve Ticaret Müfettişliklerine, Gümrük

ve Ticaret Müfettiş Yardımcıları; Mehmet Emre NAR, Sami Cankat SEZGİN, Ufuk

ORUÇOĞLU, Mehmet Şahan ANIN, Muhammed Abdullah SAFA ve Ömer Serkan YAĞLI’nın

atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı

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

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/298

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Esnaf ve Sanatkârlar Genel

Müdür Yardımcılığına, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Hüseyin ALTINDAL’ın atanması, 657

sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun

görülmüştür. 

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/420

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

Cemal DERELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun

2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Karar Sayısı : 2015/421

1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli İstanbul Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlüğüne, Halil İbrahim BOZKUŞ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı

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

2 – Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Nurettin CANİKLİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/423
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Dış İlişkiler ve Avrupa

Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, Sedat GÖNÜLLÜOĞLU’nun atanması, 657 sayılı
Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/231
1 – 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;
– Gaziantep Defterdarlığına Samsun Defterdarı Hayati DİNÇ’in, 
– Samsun Defterdarlığına Amasya Defterdarı Hanifi ERASLAN’ın,
– Amasya Defterdarlığına Kaya KURŞUN’un,
– Burdur Defterdarlığına Giresun Defterdarı Sedat AYYILDIZ’ın,
– Giresun Defterdarlığına Musa KOÇULU’nun,
– Yalova Defterdarlığına Kütahya Defterdarı Mehmet SAYGI’nın,
– Kütahya Defterdarlığına Tunceli Defterdarı Ömer Faruk ÖNEL’in,
– Çankırı Defterdarlığına Ahmet Seçim GÜLDOĞAN’ın,
– Gümüşhane Defterdarlığına Turan KEMER’in,
– Kilis Defterdarlığına Zekeriya KELEŞ’in,
– Kocaeli Defterdarlığına Dursun Ali ÖZEL’in,
– Muğla Defterdarlığına Veysel SEZGİN’in,
– Tekirdağ Defterdarlığına Mehmet MALANLI’nın,
– Aksaray Defterdarlığına Uğur ARSLAN’ın,
atanmaları 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi

gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

15/7/2015
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/397
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 4800 ek göstergeli Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığı Kurul Üyeliğine Dr. Mehmet SÜRMELİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve
76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/424
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Konya İl Millî Eğitim

Müdürlüğüne, Mukadder GÜRSOY’un atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Millî Eğitim Bakanı yürütür.
15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                  Nabi AVCI
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/372
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Türkiye Hudut ve

Sahiller Sağlık Genel Müdür Yardımcılığına Dr. Mehmet BERKER’in atanması, 657 sayılı Ka-
nunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun
görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2015/446
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine

Dr. Şanal TOSUN’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.
15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
GÖREVLENDİRME KARARI

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2015/400
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu + 3600 ek göstergeli Kayseri İl Müftülüğüne

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin GÜVEN’in
görevlendirilmesi, 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
gereğince uygun görülmüştür.

2 – Bu Kararı Başbakan yürütür. 
15/7/2015

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU
                Başbakan
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YÖNETMELİKLER

İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ

GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine giriş ve

yapılacak eğitime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine alınacak adaylarda

aranacak şartlar, kayıt-kabul, eğitim-öğretim, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları, ba-

şarı durumları, öğrenci izinleri ile diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim

Kanununun 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayını,

b) Akademi: Polis Akademisini,

c) Bakan: İçişleri Bakanını,

ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

d) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

f) Dönem: Derslerin başlamasından, derslerin bitimine kadar geçen süreyi,

g) Emniyet mensubu adaylar: Emniyet Hizmetleri sınıfında meslekte fiilen iki yılını

dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu polis memuru, başpolis memuru ve

kıdemli başpolis memurunu,

ğ) Emniyet mensubu olmayan adaylar: Lisans mezunları veya bunlara denkliği Yük-

seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun

olanlardan Kamu Personel Seçme Sınavında Bakanlıkça belirlenen taban puanı almış olanları,

h) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

ı) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

i) İntibak eğitimi: Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde meslek disiplinine uyum sağlamak

için verilen eğitimi,

j) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
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k) Müdür: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürünü,

l) Müdürlük: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,

m) Öğrenci: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrencilerini,

n) PAEM: Polis Amirleri Eğitimi Merkezini,

o) Sağlık Yönetmeliği: 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

ö) Teşkilat: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

p) Yönetim Kurulu: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kaynakları ve Komisyonların Oluşumu

Öğrenci kaynakları

MADDE 5 – (1)  PAEM’in öğrenci kaynağı şunlardır;

a) Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve kırkbeş yaşından gün almamış lisans mezunu

polis memurları, başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları.

b) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar.

c) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu

öğrenciler.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6 – (1) PAEM’e alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) PAEM’e alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, her dönem Personel

Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belir-

lenir.

b) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl

belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 7 – (1) Komisyonlar Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur.

a) Müracaat kabul komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde dört rütbeli personel

ile en fazla yirmi memurdan oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu; iki rütbeli personel ve bir doktordan oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu; üç rütbeli personel ile Başkanlıkta görevli veya

kurum dışından iki beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeninden oluşur.

ç) Mülakat sınav komisyonu; ikisi emniyet müdürü rütbesinde, ikisi öğretim elemanı

ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir kişiden oluşur.
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d) Soru hazırlama komisyonu; üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sa-

yıda öğretim elemanından oluşur.

e) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu; üç rütbeli personel ve yeterli

sayıda öğretim elemanından oluşur.

f) Yazılı sınav komisyonu; üç rütbeli personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

g) Merkezi sınav komisyonu; üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim

elemanından oluşur.

ğ) Sınav değerlendirme komisyonu; üç rütbeli personel, iki öğretim elemanı ve yeteri

kadar memurdan oluşur.

h) Soru basım komisyonu; iki rütbeli personel ve bir öğretim elemanından oluşur.

(2) Başkan tarafından, komisyonların emrine en fazla yirmişer memur görevlendirile-

bilir.

(3) Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden

fazla komisyon kurulabilir.

(4) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi,  sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri

Merkezi Sınav Komisyonu tarafından koordine edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrencilerin Alımı

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli

MADDE 8 – (1) PAEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Başkanlık resmi internet say-

fasında veya diğer uygun iletişim araçlarıyla yapılır. Başvuruların hangi tarihler arasında ve

nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hu-

suslar her dönem için Başkanlıkça belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır.

(3) Emniyet mensubu olmayan adayların KPSS taban puanı ve puan türü Bakanlıkça

belirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda müracaatın olmadığı durumlarda,

taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı

olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek

ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

Ancak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm

uygulanmaz.

Adaylarda aranılan şartlar

MADDE 9 – (1) PAEM’e başvuru yapacak adaylardan;

a) Emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara

denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurum-

larından mezun olmak,
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2) Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3) Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibari ile kırkbeş yaşından gün almamış ol-

mak,

4) Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

5) Son iki yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun

süreli durdurma cezası almamış olmak,

6) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan

dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

b) Emniyet mensubu olmayan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdı-

şındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan al-

mış olmak, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav

için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak,

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki

yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın

adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına

fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bu-

lunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü

eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu

veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuş-

turma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler

nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı

hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla sü-

reyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bıra-

kılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu dü-

zenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni

kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan

kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suç-

lardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma

veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
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9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-

rüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumların-

dan çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplan-

tılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

(2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini ta-

şımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başla-

mışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Şahsen müracaatta istenen belgeler

MADDE 10 – (1) Müracaat sırasında adaylardan;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

b) Sınav başvuru dilekçesi,

c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

ç) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,

e) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları hariç,

sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

istenir.

(2) Emniyet mensubu olmayan adaylardan birinci fıkrada yazılı belgeler yanında;

a) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

b) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları,

c) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından,

verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına

üye olmadığına dair imzalı beyanı,

istenir.

Şahsen müracaat usulü

MADDE 11– (1) Emniyet mensubu adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde,

bağlı bulundukları ildeki eğitim şube müdürlüklerine/büro amirliklerine, merkez teşkilatında

ise PAEM’e başvururlar. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını

asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar. Birimlere yapılan müracaatlar 10 uncu

maddede istenen belgelerle birlikte, Polis Akademisi Başkanlığına gönderilir.
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(2) Emniyet mensubu olmayan adaylar, Başkanlıkça ilan edilen yer ve zamanda 10 uncu

maddede istenen belgelerle birlikte şahsen müracaatlarını yaparlar.

(3) Eksik belge ile, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvu-

rular kabul edilmez. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulun-

duğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Şahsen müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şart-

ları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Sınav zamanı ve yeri

MADDE 12 – (1) Sınavların zaman ve yerleri, Başkanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 13 – (1) Emniyet mensubu olmayan adaylar PAEM sınavlarına girmeden

önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kont-

rolü aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi

öğrenci adayı olur” veya “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar

verir. “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında

gerekçe belirtilir.

c) Hakkında “Polis Amirleri Eğitimi Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilen aday-

lar, sınavın diğer aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları

MADDE 14 – (1) PAEM’e giriş sınavı, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı şeklinde ya-

pılır.

(2) Emniyet mensubu adaylar için ayrıca fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından önce

çoktan seçmeli yazılı test sınavı yapılır.

Emniyet mensubu adaylar için yapılan yazılı sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınav soruları, Başkanlık tarafından oluşturulan soru hazırlama

komisyonu tarafından hazırlanır. Hazırlanan sorular içerisinden soru denetleme ve soru bankası

oluşturma komisyonu tarafından seçim yapılarak yazılı sınavda sorulacak sorular belirlenir.

Belirlenen soruların basım işlemleri ve kitapçık haline getirilmesi soru basım komisyonu tara-

fından yapılır. Yazılı sınav, yazılı sınav komisyonu tarafından yapılır. Gerektiğinde Başkanlıkça

yeteri kadar sınav gözlemcisi görevlendirilir.

(2) Sınav sorularının hazırlanması, basımı, saklanması, dağıtımı, sınavlarla ilgili diğer

iş ve işlemler Müdürlük tarafından yürütülür. Ancak yazılı sınav sorularının hazırlanması, ba-

sımı, saklanması ve yazılı sınavın yapılması işleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya

Milli Eğitim Bakanlığına da yaptırılabilir.

(3) Yazılı sınava ait işlemlerde gizlilik dereceli evraka ilişkin usul uygulanır.
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(4) Sınavın düzenli bir şekilde yürütülmesinden yazılı sınav komisyonu sorumludur.

Yazılı sınav komisyonu tarafından sınava girecek aday öğrencilerin sayısına uygun olarak ge-

rekli düzenleme yapılır ve sınav işlemleri tamamlatılır.

(5) Sınav bitiminde, sınava girenlerin ve girmeyenlerin sayısı ve sınav akışını gösteren

tutanaklar düzenlenerek sınav gözlemcileri ve komisyon üyelerince imzalanır.

Emniyet mensubu adaylar için yazılı sınavın niteliği

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav, test  şeklinde yapılır. Sınavda adaylara beş şıklı, çoktan

seçmeli, yüz soru sorulur.

(2) Yapılacak sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a) Polis meslek mevzuatı %30,

b) Ceza muhakemesi hukuku %10,

c) Ceza hukuku %10,

ç) Anayasa hukuku %10,

d) İdare hukuku %10,

e) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10,

f) İnsan hakları %10,

g) Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav soruları, sınavın başlama saatinde adayların önünde açılır. Yazılı sınavda

bilgisayar sisteminde okunabilen özel kâğıtlar kullanılır.

(4) Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da

yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılır. Bu

adaylar bir daha adaylığa başvuruda bulunamazlar. Ayrıca söz konusu adaylar hakkında adli

ve idari soruşturma açılabilmesi için gerekli işlemler yapılır.

(5) Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Ba-

kanlık ihtiyaçlar çerçevesinde başarı puanını değiştirebilir.

Yazılı sınava itiraz ve başarı listesi

MADDE 17 – (1) Yazılı sınav sonuçlarının ilanını takip eden iki iş günü içerisinde biz-

zat aday tarafından başvuru merkezlerine veya doğrudan PAEM’e yazılı olarak itiraz edilebilir.

Başvuru merkezlerine yapılan itirazlar bir iş günü içerisinde PAEM’e ulaştırılır. İtirazlar, itiraz

süresi dolduktan sonra sınav değerlendirme komisyonu tarafından en geç dört iş günü içerisinde

incelenir. Sonuçlar Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

(2) PAEM’e her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye

alınmaz.

(3) Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek

puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar

aday başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde sınav konularına ilişkin 16 ncı maddenin ikinci
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fıkrasında belirlenen sıraya göre doğru cevabı daha fazla olan aday başarılı sayılır. Eşitliğin

yine bozulmaması halinde başarı listesinde son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da ba-

şarılı sayılır. Başarı listesi, Başkanlık internet sayfasında duyurulur.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 18 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan emniyet mensubu adaylar ile emniyet

mensubu olmayan adaylardan ön sağlık kontrol komisyonu tarafından “Polis Amirleri Eğitimi

Merkezi öğrenci adayı olur”  kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut

durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek

üzere uygulamalı olarak yapılır. Emniyet mensubu olan adaylar ve emniyet mensubu olmayan

adaylar erkek ve kadın kategorisinden sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler

Müdürlükçe belirlenir ve Başkanlık onayı ile uygulanır.

b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir ve bu sınavda

başarılı olanlar, kendilerine duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar.

(3) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler

sınavdan önce Başkanlık tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.

Mülakat sınavı

MADDE 19 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav ko-

misyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk,

sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya

rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu de-

ğerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların

yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir.

Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz

tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üze-

rinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitimi

Merkezi öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğ-

renci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.
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(4) Mülakat sınav komisyonu kararına itiraz edilemez. Hakkında “Polis Amirleri Eği-

timi Merkezi öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar o yılın başvuru dönemi içinde ye-

niden başvuruda bulunamazlar.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça

ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 20 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı;

a) Emniyet Mensubu olan adaylar için, yazılı sınav puanının %30’u, fiziki yeterlilik sı-

navı puanın %30’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı

sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınavdan alınan puan, mülakat puanı,

fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük

olan aday tercih edilir.

b) Emniyet mensubu olmayan adaylar için; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sı-

navı puanın %30’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması puanında

eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının

yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) PAEM giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit  ve-

ya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı

sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek

aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlık

internet sayfasında ilan edilir.

(4) Sınav evrakı Müdürlükçe bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara

bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İntibak Eğitimi ve PAEM’e Kayıt

İntibak eğitimi ve sağlık kurulu raporu alınması

MADDE 21 – (1) PAEM’e geçici kaydı yapılacak Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu

öğrenci adayları en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. Bu süre içinde Türk va-

tandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci adaylarına sağlık kurulu raporu aldırılır ve bu raporlar

Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre de-

ğerlendirilir.

Geçici kayıt

MADDE 22 – (1) İntibak eğitimine alınan öğrenci adaylarının geçici kayıtları intibak

eğitiminin başlangıcından itibaren Müdürlükçe yapılır.
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(2) Geçici kayıt sırasında, PAEM’e giremeyecekleri anlaşılan, başarı listesinin ilanından

en geç beş gün içerisinde Müdürlüğe başvuruda bulunmayan veya intibak eğitiminden ayrılan

adayların yerine, yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren

en geç üç gün içinde Müdürlüğe bizzat müracaat etmek zorundadır. Bu süre içinde müracaat

etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. PAEM eğitim öğ-

retiminin başlangıç tarihinden sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

(3) PAEM’e geçici kaydı yapılan emniyet mensubu olmayan öğrencilerin, tüm iaşe,

ibate ve sağlık giderleri Başkanlıkça karşılanır.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 23 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yö-

netmeliği hükümleri doğrultusunda tahkikatları Başkanlıkça tamamlattırılır. Güvenlik soruş-

turması ve arşiv araştırması olumsuz olan adaylar ile istifa eden, ya da vefat eden adayların

dosyaları Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır.

(2) İntibak eğitimini tamamlayan adaylardan, kesin kayıt için sağlık kurulu raporu ve

noter tasdikli yüklenme senedi istenir. Sağlık kurulu raporu olumsuz olan ve on beş gün içinde

yüklenme senedini getirmeyen adayların dosyası Müdürlük onayı ile işlemden kaldırılır.

(3) Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim yılı için Müdürlük tarafından belir-

lenir.

(4) Müdürlükçe PAEM’e kesin kayıtları yapılan öğrencilere PAEM öğrenci kimlik kart-

ları verilir. Kimlik kartlarının şekli, ebadı ve içeriği Müdürlük onayı ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı uyruklu öğrencilerin PAEM’e alınmaları

MADDE 24 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uy-

ruklu öğrencilerin PAEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin PAEM’e kabulle-

rinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin PAEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Akademi

Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu yetkilidir. Akademi Eğitim Öğretim Yüksek Kurulu, sınav ya-

pılmasını gerekli gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimleri

MADDE 25 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türk vatandaşı olan öğrencilere uygu-

lanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilere gerektiğinde Türkçe öğrenebilmeleri için Başkanlığın

belirlediği sürede hazırlık eğitimi verilebilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim esasları

MADDE 26 – (1) PAEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belir-

tilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış

alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer alan-

larda uygulamalı eğitim çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle

uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda

konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretim şekli, süresi ve okutulacak dersler

MADDE 27 – (1) PAEM’de uygulanacak akademik takvim Müdürün teklifi ve Başka-

nın onayı ile belirlenir.

(2) PAEM’de hangi derslerin okutulacağı, sayısı, süresi ve eğitim-öğretimle ilgili diğer

hususlar her eğitim dönemi öncesinde Müdürlükçe teklif edilir, Eğitim ve Öğretim Yüksek Ku-

rulunun kararı ile belirlenerek Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. Derslerin belirlenmesinde

mesleki ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınır.

(3) PAEM’de okutulacak uygulamalı dersler blok olarak da işlenebilir.

(4) Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, inceleme gezileri, sportif ve kültürel

çalışmalar, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalar yapılabilir.

(5) Ders saatlerinden ayrı olarak, hafta sonu tatilleri dahil olmak üzere, uygulamalı eği-

tim yapılabilir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretime sömestr izninden başka resmi tatillerde de ara verilir.

PAEM’de eğitim öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Mü-

dürün teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir

haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda PAEM çalışma

takvimi yeniden düzenlenir.

Devam mecburiyeti

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin PAEM’e yatılı olarak devam etmeleri zorunludur. Em-

niyet mensubu olan lisans mezunu öğrencilerin durumları Başkanlıkça ayrıca belirlenir.

(2) Öğrencilerden, mazeretsiz olarak eğitim-öğretim süresince toplam beş gün ve üzeri

devamsızlık gösteren öğrencilerin notlarına bakılmaksızın yönetim kurulunun kararı ve Baş-

kanın onayı ile PAEM’le ilişikleri kesilir.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



(3) Müdürlükçe kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler eğitim-öğretim süresince ya-

pılan tüm ders saatlerinin 1/3’ünü aşan sürede öğrenime devam imkânı bulamazsa o döneme

ait tüm sınav haklarını kaybederler, bu öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim dönemine kadar

izinli sayılarak yeni eğitim-öğretim döneminde eğitime başlatılır.

(4) Öğrencilerin devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında; yurt dışı ve yurt içi müsa-

bakalarda görevlendirilmeleri, Emniyet Teşkilatını veya Akademiyi sosyal veya sportif alan-

larda temsil ile görevlendirilmeleri, PAEM’e yeni kayıt yaptıran öğrencilerin sağlık kurulu ra-

por işlemleri süresince meydana gelen devamsızlıkları ile PAEM içinde nöbet görevlendiril-

meleri dikkate alınmaz.

(5) Öğrencilerin devam durumu Müdürlükçe takip edilir.

Öğrenci izinleri

MADDE 30 – (1) Öğrencilere; resmi tatil izni, sömestr izni, evci izni, günü birliğine

izin, gece yatısına izin, hafta sonu izni, mazeret izni, yurtdışı izni, hastalık izni ile Yönetim

Kurulunca uygun görülecek diğer izinler verilir.

a) Resmi tatil izni: Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatiller de gündüz verilen izindir.

Görevli ve cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam

Müdürlükçe belirlenen saatte PAEM’e dönerler.

b) Sömestr izni: Öğrenciye eğitim dönemi arasında verilen ve süresi Başkanlıkça be-

lirlenen izindir.

c) Evci izni: Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısı tarafından ma-

halli Emniyet Teşkilatınca anne, baba veya eşinin PAEM’in bulunduğu yerde ikamet ettiği

tespit edilen öğrencilere ders yılı boyunca Cuma günü ders bitiminden Pazar günü akşam yok-

lamasına kadar, diğer resmi tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yokla-

masına kadar PAEM’in bulunduğu şehirde (Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde) gece ya-

tısına kalmak üzere verilen izindir.

ç) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolaylı PAEM Eğitim ve

Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce uygun görülen hallerde hafta içinde belli saatlerde verilen

izindir.

d) Gece yatısı izni (özel evci): Evci olmayan öğrenciye anne, baba veya eşi yahut ikinci

derece kan hısımları yanında, Eğitim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Müdür Yardımcısının uy-

gun gördüğü hallerde, hafta içi veya sonunda gece dışarıda yatması için ders bitiminden sabah

yoklamasına kadar verilen izindir.

e) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı dilekçelerine istinaden, Müdür-

lükçe en çok on güne kadar verilen izindir. Öğrencilere, birinci veya ikinci derece kan hısım-

larından evlenen veya vefat eden yakınları için talepleri halinde yol şartları da dikkate alınarak

mazeret izni verilir.
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f) Hastalık izni: Hastalıklarından dolayı kendi günlük ihtiyaçlarını gideremeyeceği dok-

tor raporu ile belirlenen öğrencilere istirahatlerini memleketlerinde geçirmeleri için Müdürlükçe

rapor süresi kadar verilen izindir. Memleket izinlerinde doktor raporu alan öğrenciler, Müdür-

lükçe uygun görüldüğü takdirde rapor sürelerini memleketlerinde geçirebilirler.

g) Yurtdışı izni: Eğitim öğretim süresi içinde ve dışında öğrencilere mazeretlerinden

dolayı Müdürlükçe ülke dışında geçirilmesi için verilen izindir.

ğ) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı Müdürlük tara-

fından uygun görülen hallerde, Cuma günü ders bitiminden Pazar akşam yoklamasına kadar

verilen izindir. Bu izinler (d) bendi dışında değerlendirilir.

(2) İzinli çıkacak öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(3) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık ve kıyafetleri, sınıf komiserleri veya tatil gün ve

saatlerinde nöbetçi heyetinden görevlendirilecek rütbeli personel tarafından kontrol edilir. Kılık

ve kıyafetinde kusur görülenlere, kusuru giderildikten sonra izin verilir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin bilgi, görgü ve kültürlerinin arttırılması amacıyla

PAEM’in bulunduğu il sınırları içerisinde Müdürlükten, il sınırları dışında Başkanlıktan izin

alınmak üzere eğitim ve kültürel amaçlı gezi faaliyetleri düzenlenebilir.

Danışman

MADDE 32 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin

çözümüne yardımcı olmak üzere öğretim dönemi başında, Yönetim Kurulunca öğretim ele-

manları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Danışmanlık hizmeti, rehberlik danışmanlık dersi kapsamında verilir.

Sınav esasları

MADDE 33 – (1) PAEM’de, bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde, her dersten, iki ara

ve bir final sınavı yapılır. Her bir ara sınav notunun % 30'u ve final sınavı notunun % 40'ının

toplamı ile başarı notu elde edilir. Final sınavı notu ve başarı notunun en az 60 olması gerekir.

Bu şartı sağlayamayanlar bütünleme sınavına tabi tutulur. Öğrenci bütünleme sınavından fi-

nalde almak zorunda olduğu notu almak zorundadır. Bütünleme sınavlarında en fazla üç dersten

başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir

dersten en az 60 almak zorunludur. Ara sınav ve final sınavında alınan notlar dikkate alınmak-

sızın ek sınavda alınan not başarı notu sayılır. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler başarısız

sayılır ve PAEM’den ilişiği kesilir.

(2) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınavlar hafta

tatili günlerinde de yapılabilir, ancak 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel

Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde sınav yapılmaz.

Bir günde en çok üç dersin sınavı planlanır. Sınav programları ve yeri Müdürlükçe tespit edilir.
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Sınav tarihleri ve yerleri Müdürlükçe duyurulur. Bu duyurular öğrenci ve öğretim elemanları

için tebliğ niteliği taşır. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve emniyet hiz-

metleri sınıfı rütbeli personeli arasından yeteri kadar gözlemci Başkanlık onayı ile görevlen-

dirilir.

b) Sınavlar, yazılı, test, uygulamalı, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Sınavın

ne şekilde yapılacağı dersi veren öğretim elemanınca dönemin ilk iki haftası içerisinde idareye

bildirilir ve sınav türü idare tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ve sınav yerleri sınavdan en

az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

c) Öğretim elemanının sağlık, görevlendirme veya tayin gibi nedenlerden dolayı dersin

sınavını yapamaması halinde, sınav ve sonuçlarını değerlendirme işlemleri Müdür tarafından

görevlendirilecek aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

ç) Sınavlarda, sınav gözlemcisi tarafından kopya çektiği, verdiği veya teşebbüs ettiği

tespit edilenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim

elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda,

kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan

sıfır almış sayılır ve haklarında ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya fiillerine

karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı daha tanınır.

d) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota ta-

mamlanır.

e) Sınav sonuçları Müdürlüğe teslim edilir. Notlar akademik takvimde belirtilen tarihte

toplu olarak ilan edilir.

f) Sınavlarda görevlendirilen personelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik gö-

rev değişikliği Müdürlük onayı ile gerçekleştirilir.

g) Sınav cevap kağıtları Müdürlük tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 34 – (1) Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınav,

final sınavı ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret

sınavı haftasında mazeret sınavlarına alınırlar.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 35 – (1) Öğretim elemanları sınav sonuçlarını, sınav takviminin bitiminden

itibaren yedi iş günü içerisinde internet üzerinden bilgisayar programına kaydetmek ve sınav

evrakını aynı süre içerisinde tutanakla Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Notlar, Müdürlüğün

uygun göreceği zamanlarda ilan edilir. Dönem içerisinde yapılan sınav sonuçları, öğrenci ta-

rafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2)  Sınav evrakının zamanında tesliminden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

(3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu

olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin biti-

minde tutanakla imha edilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sınav so-

nucunun ilanından itibaren en geç iki iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar Müdürlükçe belirle-

necek olan komisyonlar tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Uygulamalı eğitim kampı

MADDE 37 – (1) PAEM bünyesindeki öğrencilere; dönem içerisindeki uygulama ek-

siklerini gidermek, mesleki disiplin kazandırmak, arkadaş ve meslek sevgisi kazandırmak, dö-

nem içerisinde verilen kurumsal eğitimi uygulamaya çevirmek, irade, zor şartlara uyum sağ-

lama, soğukkanlılık, fiziki kondisyon, moral, mesleki bilgi ve yüzme becerilerinin artırılması

için en az bir kez uygulamalı eğitim kampı yaptırılır. Uygulamalı eğitimin yeri, süresi, şekli,

ders içeriği ve diğer hususlar Başkanlıkça belirlenir.

Staj eğitimi

MADDE 38 – (1) PAEM’de eğitimine devam eden emniyet mensubu öğrenciler hariç,

görmüş oldukları eğitimlerin uygulamalarını ve yapılan işlemleri öğrenmek ve amirlik vasıf-

larını kazanmalarını sağlamak maksadıyla Başkanın teklifi ile Genel Müdürün onaylayacağı

illerdeki uygun görülen birimlerde ve zamanda, Başkanlıkça hazırlanan staj eğitimi kılavuzu

çerçevesince uygulamalı mesleki eğitim yaptırılır.

Mesleki eğitim sertifikası

MADDE 39 – (1) PAEM’i başarı ile bitiren öğrencilere, Başkan ve Müdür tarafından

imzalanan sertifika verilir ve eğitim sonu sınavına girmeye hak kazanırlar.

(2) Öğrencilere eğitim öğretim dönemi içinde ve mezuniyette not dökümü (transkript)

bir defa ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki talepler, Akademi Yönetim Kurulu tarafından

tespit edilen ücret karşılığında yerine getirilir.

Eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması

MADDE 40 – (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile eğitim başarı

puanı elde edilir.

(2) Mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının değerlendirilmesiyle

oluşturulan sıralamadır. Eğitim başarı puanının % 80’i ile disiplin notunun % 20’sinin topla-

mının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında pu-

anların eşitliği halinde ise, sırayla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen

derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır.

(3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet

sıralaması, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

PAEM’den çıkma ve çıkarılma

MADDE 41 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat öde-

mek şartıyla, ayrılma isteklerini bildirerek PAEM’den ayrılabilirler.
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(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;

a) Öğrenimlerini 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununda belirlenen azami süre

içerisinde tamamlayamayanların,

b) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak PAEM’de öğrenime devam im-

kânı kalmadığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca belirlenmiş olanların,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memur olma niteliğini kaybedenlerin,

ç) PAEM’e giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları veya kaybettikleri öğrenimleri sıra-

sında anlaşılanların,

yönetim kurulu kararı, Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile PAEM’den ilişikleri ke-

silir.

(3) Sağlık şartları sebebiyle öğrencilik sıfatını kaybedenlerden, ilişiğinin kesilmesinden

itibaren iki yıl içerisinde öğretime devam edebileceği ve faal polislik yapabileceği sağlık ku-

rulları ve Genel Müdürlük Sağlık Komisyonunca belirlenenler hariç, PAEM’den çıkan veya

çıkarılan diğer öğrenciler bir daha PAEM’e alınmazlar. PAEM’den çıkma hallerinde bu durum,

çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır. Müdürlükçe kendilerine yazılı olarak

tebliğ edildiği andan itibaren PAEM’den çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları Başkanın

onayı ile işlemden kaldırılır.

Eğitim sonu sınavı

MADDE 42 – (1) PAEM öğrencilerinin komiser yardımcısı olarak Emniyet Genel Mü-

dürlüğü kadrolarına atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve 3/6/2015

tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına

Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygula-

nacak Sınav Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı

olmaları şarttır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 43 – (1) 17/8/2008 tarihli ve 26970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis

Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen

emniyet mensubu olmayan lisans mezunları PAEM’e 1/1/2020 tarihine kadar kabul edilebilir.

Emniyet mensubu olmayan lisans mezunlarında aranacak sağlık şartları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Emniyet mensubu olmayan lisans mezunu PAEM öğrenci

adaylarında aranacak şartlar Sağlık Yönetmeliğinde düzenleninceye kadar, bunlar hakkında

aynı Yönetmeliğin Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrenci adayları için belirlenen hükümleri

uygulanır.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU ARAÇLARI TESCİL VE SİCİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ulusal demiryolu altyapı ağında işletilecek

demiryolu araçlarının tescil ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 
(2) Bu Yönetmelik;
a) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde çalıştırılacak demiryolu araçlarına uygulanır.
b) Ulusal demiryolu altyapı ağı dışındaki demiryolu ağları üzerinde çalıştırılacak de-

miryolu araçlarına uygulanmaz.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri gerçek ve tüzel kişiler ta-

rafından işletilmekte olan banliyö, metro ve şehir içi raylı ulaşım araçları tescil ve siciline
ilişkin usul ve esaslar ile demiryolu araçlarının tip onayına ilişkin usul ve esaslar ayrıca dü-
zenlenir.

(4) Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme hükümleri saklıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında
Kanun ve 6/10/2005 tarihli ve 5408 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 9/5/1980 tarihli
Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)’de değişiklik yapan 3/6/1999
tarihli Protokole dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Açık noktalar: İlgili UTP/TSI eklerinde belirtilmiş, demiryolu aracı standartlarına

karşılık gelen ancak ayrıntılı bir şekilde yer almayan teknik hususları,
c) AK: Avrupa Komisyonunu,
ç) Atanmış kuruluş: Demiryolu araçlarının ulusal yeterlilikleri karşılayıp karşılamadı-

ğını değerlendirerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşları,
d) ATMF: Uluslararası trafikte kullanılan demiryolu malzemesinin teknik kabulüne iliş-

kin tek tip kuralları,
e) Bağımsız emniyet kuruluşu: Ulusal demiryolu altyapı ağında çalıştırılacak araçların

ağa uygunluğunu ve emniyet kriterlerini inceleyerek belgelendiren ve Bakanlık tarafından izin
verilen/yetkilendirilen kuruluşları,

f) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
g) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ğ) Bakımdan sorumlu birim: Yük vagonları hariç her türlü demiryolu aracının bakı-

mından sorumlu araç sahibi tarafından belirlenmiş ve Bakanlıkça izin verilen kuruluşu,
h) Bakımdan sorumlu kuruluş: Yük vagonlarının bakımından sorumlu Bakanlık tara-

fından COTIF bakımdan sorumlu birim/kuruluş düzenlemesinde belirtilen prosedürlere göre
yetkilendirilmiş kuruluşu,
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ı) Başvuru sahibi: Bir demiryolu aracının tescili ve/veya ulusal sicil kaydına alınması

için Bakanlığa başvuru yapan imalatçıyı, demiryolu tren işletmecisini, kullanma hakkına sahip

olan kişi ya da kuruluşu, aracın sahibini,

i) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin sözleşmeyi,

j) Çeken araçlar: Demiryolu üzerinde kendi tahrik güçleri ile hareket etme yeteneği

olan her türlü aracı, 

k) Çekilen araçlar: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan

yük ve yolcu taşımasında kullanılan her türlü demiryolu araçlarını, 

l) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-

kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-

kilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve özel şirketleri,

m) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken

ve çekilen araçlar ile tren setlerini, 

n) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal Demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu

taşımacılığı yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

o) Doğrulama beyanı: Demiryolu aracının üretiminin ve hizmete konulma aşamalarının

ilgili UTP/TSI’lara, yürürlükte olan teknik ve operasyonel hüküm ve mevzuata uygun olduğunu

belirten ve başvuru sahibi tarafından Bakanlığa verilen beyanı,

ö) Doğrulama sertifikası: Demiryolu aracının UTP/TSI standartlarına uygun olarak üre-

tildiğini gösteren ve onaylanmış kuruluş tarafından hazırlanmış sertifikayı,

p) EN: Avrupa standardını,

r) İmalatçı: Bir demiryolu aracının üretimini gerçekleştiren kuruluşu,

s) Onaylanmış kuruluş: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu kara-

rıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yö-

netmeliği ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda Bakanlık tarafından teknik

uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen ve isimleri komisyona

bildirilen Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları ile AK tarafından yayınlanan

2008/57/AT direktifine göre kurulmuş ve Avrupa Demiryolu Ajansı tarafından yayınlanan onay-

lanmış kuruluş listesinde yer alan ve ilgili teknik mevzuatta belirlenen esaslar doğrultusunda

Bakanlık tarafından teknik uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere yetkilendirilen

kuruluşları,

ş) OTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Hükümetlerarası Örgütü,

t) Özel durumlar: Coğrafi, topografik veya kentsel çevre kısıtlamaları ya da mevcut sis-

tem ile uyumluluğu etkileyen faktörler nedeniyle UTP/TSI'lar içinde, ya geçici ya da kesin

özel hükümlere ihtiyaç duyan durumları,

u) RIC: Yolcu vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılmasını düzenleyen an-

laşmayı,

ü) RID: Tehlikeli Eşyaların Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

v) RIV: Yük vagonlarının uluslararası trafikte karşılıklı kullanılmasını düzenleyen an-

laşmayı,

y) Sicil: Bu Yönetmelik kapsamına giren demiryolu araçlarıyla ilgili bilgi ve belgelerin

kaydedildiği kütüğü,
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z) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret

siciline kayıtlı şirketi,
aa) TEN: Demiryolu araçları üzerine yazılan aracın UTP/TSI şartlarına uygun olduğunu

gösteren işareti,
bb) Teknik dosya: Demiryolu aracına ait her türlü test raporu ve teknik bilgiyi içeren

dosyayı,
cc) Tescil: Bir demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında emniyetli bir şekilde seyre-

debilmesi için ilgili teknik ve idari mevzuata uygun olduğunun kabulünü ve sahipliğinin belir-
lenmesini, 

çç) Tescil belgesi: Bir demiryolu aracının Bakanlık tarafından tescilinin yapıldığını gös-
teren kâğıt veya elektronik belgeyi,

dd) Tip: Aracın temel tasarım özelliklerini,
ee) Tip değişikliği: Tip kabulü yapılmış demiryolu aracının ana aksamında yapılacak

değişiklikleri,
ff) Tip onayı: Bir demiryolu aracı ve ana aksamının yapım tipinin bu Yönetmelik ve il-

gili diğer teknik mevzuata uygun olduğuna dair onaylanmış kuruluş tarafından verilen uygunluk
belgesini,

gg) Tren seti: Sabit ya da önceden tanımlanmış şekilde teşkil edilmiş, bir ya da daha
fazla araçtan oluşan her türlü yolcu trenlerini,

ğğ) TSI: Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesini,       
hh) UIC: Uluslararası Demiryolu Birliğini, 
ıı) Ulusal araç kaydı veri tabanı: Demiryolu araçlarına ait bilgilerin kaydedildiği veri ta-

banını,
ii) Ulusal Demiryolu Altyapı Ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe mer-

kezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik
ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu alt-
yapısı ağını,

jj) Ulusal Yeterlilik Raporu: Demiryolu aracının iklim koşulları, enerji tedarik sistemi,
kumanda kontrol ve sinyalizasyon sistemi, hat açıklığı ve altyapı ölçüleri, izin verilen azami
dingil yükü ve şebekenin diğer kısıtlamaları da dahil olmak üzere, altyapıyla ve sabit tesislerle
uygunluğu gibi ulusal yeterlilikleri karşıladığına dair atanmış kuruluş tarafından hazırlanmış
teknik ve işlevsel özellikleri gösteren raporu,

kk) UTP: OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından kabul edilmiş Tek Tip Teknik
Talimatları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Demiryolu Araçlarının Tescil Zorunluluğu, Tescil Belgesi Alımında Uyulması 

Gereken Mevzuat ve Sertifikalandırma, Sertifika Verecek Kuruluşlar ve 
Denetim Hakkı, Tescil Belgesi Başvurusunun Reddi ile Redde İtiraz

Demiryolu araçlarının tescil zorunluluğu 
MADDE 4 – (1) Türkiye’de üretilmiş veya yürürlükteki mevzuata göre ithal edilmiş

demiryolu araçlarının ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılabilmesi için bu Yönetmelik hü-
kümlerine uygun olarak tescilinin yapılması zorunludur.
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(2) Bakanlık tarafından demiryolu araçlarının tescilinin yapılması için başvuru sahip-

lerinin 9 uncu maddede istenilen bilgi ve belgelerle beraber Bakanlığa müracaat etmeleri ge-

rekir. 

(3) Yurt dışından bir kiralama sözleşmesi kapsamında temin edilmiş ve ulusal demiryolu

altyapı ağında 3 aydan fazla kullanılacak demiryolu araçları için bu Yönetmelikte belirtilen

usul ve esaslar dâhilinde tescil işlemi yapılması zorunludur.

(4) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleş-

mesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen RIV, RIC veya RID

şartlarına haiz yolcu ve yük vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak, yük vagonlarında,

vagonların bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır. 

(5) Ulusal demiryolu altyapı ağında kullanılmak üzere yurt dışından kiralama sözleş-

mesi kapsamında bir yıl içinde bir kez 3 aydan kısa süreli olarak getirilen yük ve yolcu vagon-

ları haricindeki demiryolu araçları için TSI/UTP’lere uygun üretildiklerine dair belgenin ibraz

edilmesi halinde tescil edilme şartı aranmaz. 

(6) Yabancı ülkelere ait uluslararası trafikte kullanılan TEN, RIV, RIC veya RID işaretli

yük ve yolcu vagonlarında tescil edilme şartı aranmaz. Ancak, yük vagonlarında, vagonların

bakımının bakımdan sorumlu kuruluş tarafından yapılması şartı aranır.

Tescil belgesi alımında uyulması gereken mevzuat ve sertifikalandırma

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye’de üreti-

lecek veya yurtdışından ithal edilecek demiryolu araçlarının tescil edilebilmesi için bu araçların

AK tarafından yayınlanan TSI teknik ve idari şartları ile birlikte, bu Yönetmelikte belirtilen

şartları da karşılaması zorunludur. 

(2) TSI teknik şartlarına uygunluk belgesi bulunmayan demiryolu yol bakım, onarım

ve ölçüm makinalarının UIC ve EN standartlara uygun olduğunun belgelendirilmesi halinde

tescil işlemleri yapılır. 

(3) Demiryolu araçlarının UTP/TSI teknik şartlarına uygunluğunun sertifikalanması

onaylanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının ulusal yeterliliklere uygunluğunun

sertifikalanması atanmış kuruluşlar tarafından, demiryolu araçlarının gerekli emniyet kriterle-

rini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığının sertifikalanması bağımsız emniyet kuruluşları

tarafından yapılır. 

(4) İkinci el demiryolu araçlarının ithal edilebilmesi için 31/12/1995 tarihli ve 22510

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde

yer alan İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre Ekonomi Bakanlığından ithalat izin

belgesi alınması gerekir. 

Sertifika verecek kuruluşlar ve denetim hakkı

MADDE 6 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluş, atanmış kuruluş ve bağımsız emniyet

kuruluşları ile bu kuruluşlar tarafından sertifikalandırılmış demiryolu araçları üzerinde denetim

ve inceleme yapma ve/veya yaptırma hakkı saklıdır. 

Tescil belgesi başvurusunun reddi ile redde itiraz

MADDE 7 – (1) Tescil başvurusunun reddedilmesi halinde, Bakanlık bunun gerekçe-

lerini başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Başvuru sahibi, ret kararının bildiriminden sonraki

30 iş günü içinde bu karara karşı Bakanlığa itiraz edebilir. Bakanlık talebin iletildiği tarihten

itibaren 30 iş günü içinde karar verir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tescil Ücreti, Tescil Başvurusunda Gerekli Belgeler, Tescil Başvurusu Değerlendirme

Süresi, Tescilin Yenilenmesi, Tescilin Askıya Alınması, Tescilin İptali, 
Tescil Bildirimi ve İthalat İzni       

Tescil ücreti
MADDE 8 – (1) Bakanlıkça yapılacak tescil işlemleri için bu Yönetmeliğin ekinde yer

alan Ek-1 sayılı ücret tablosunda belirtilen ücretler alınır. Ücreti alınmadan tescil işlemi yapıl-
maz. 

(2) Tescil ücretleri, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 ta-
rihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanır.

(3) Tescil ücretleri Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Birimi hesabına ya-
tırılır. 

Tescil başvurusunda gerekli belgeler
MADDE 9 – (1) - Başvuru sahibi demiryolu araçlarının tescili için aşağıdaki bilgi ve

belgeleri ile birlikte Bakanlığa başvurur.
a) Yük vagonları için COTIF tarafından belirlenen özellikteki bakımdan sorumlu ku-

ruluş bilgileri veya diğer demiryolu araçları için bakımdan sorumlu birim bilgileri. 
b) Yurtiçinden satın alınan araçlar için noter veya ilgili vergi dairesinden onaylı demir-

yolu aracına ait fatura sureti. 
c) Yurt dışından satın alınan veya kiralanan araçlara ait apostilli ve konsolosluk tara-

fından onaylı evrakları. 
ç) Onaylanmış kuruluşlardan alınan Ek-10’da içeriği bulunan Türkçe olmayan doğru-

lama sertifikaları ile diğer dokümanların yeminli mütercimler tarafından yapılmış Türkçe çe-
virileri ve ilgili ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı
asıl veya suretleri. 

d) Ek-4’teki örneğine uygun olarak başvuran tarafından doldurulmuş tescil belgesi ve
bilgileri.

e) Ek-8’deki örneğine uygun varsa araçla ilgili kısıtlama kodları.
f) Demiryolu aracı park yerine ait mülkiyet belgesi veya kullanım sözleşmesi/muvafa-

katname ve kapasitesi ile ilgili bilgi ve belgeler.
g) İçeriği Ek-2’de verilen doğrulama beyanı.
ğ) Onaylanmış kuruluşa ait bilgiler. 
h) Atanmış kuruluşa ait bilgiler. 
ı) Onaylanmış kuruluş tarafından demiryolu aracı için hazırlanmış teknik dosya. 
i) Atanmış kuruluş tarafından hazırlanan ulusal yeterlilik raporu. 
j) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen açık noktalar için geçerli ulusal yeterlilikler.
k) İlgili UTP/TSI’larda belirtilen özel durumlarda uygulanabilir ulusal yeterlilikler.
(2) Bir demiryolu aracının tip onayı varsa bu tipe göre seri olarak imal edilmiş demir-

yolu araçlarının tescilinde doğrulama sertifikası aranmaz.
Tescil başvurusu değerlendirme süresi
MADDE 10 – (1) Tescil için yapılan başvuru tüm belgelerin tam ve eksiksiz olması

durumunda 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. 
(2) Başvuru dosyasında eksiklik bulunması halinde, tescil başvurusu ret edilir. Ancak

başvuru sahibi bu eksiklikleri giderip Bakanlığa tekrar başvurabilir. 
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Tescilin yenilenmesi 
MADDE 11 – (1) Demiryolu araçlarının;
a) Sahibinde ve kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşta değişiklik olması,
b) Araçta/araçlarda modifikasyon ve/veya tip değişikliği olması, 
c) Bakımdan sorumlu kuruluşun/birimin değişmesi, 
hallerinde tescil yenilemesi yapılır.
(2) Onaylanmış kuruluş tarafından proje dosyası ve uygunluk raporu ile emniyeti olum-

suz etkilemediği ve araç tescil numarasının değiştirilmesini gerektirmediği belgelenen deği-
şikliklerde tescil yenilenmesi gerekmez.

(3) Demiryolu aracını kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşun veya aracın
sahibinin değişmesi halinde, tescilde kayıtlı olan kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluş
veya sahibi ile başvuru sahibi Bakanlığa en geç 5 iş günü içerisinde bilgilendirmekle yüküm-
lüdür. 

(4) Tescil yenilemesi için yapılan başvuru, tüm evrakların tam ve eksiksiz olması du-
rumunda Bakanlık tarafından 20 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.

(5) Tescil yenilenmesini gerektirdiği halde bu Yönetmelikte belirtilen süre ve kurallara
uyulmadığının tespiti halinde; demiryolu aracını kullanan demiryolu tren işletmecisine her araç
için ayrı ayrı 26/9/2011 tarihli, 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 25.000 (yirmi-
beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.  

(6) Tescil yenilemesinde de EK-1’de belirtilen ücret alınır.
Tescilin askıya alınması
MADDE 12 – (1) Bir demiryolu aracına verilmiş tescil aşağıdaki hallerde Bakanlık ta-

rafından askıya alınır ve demiryolu aracının ulusal demiryolu ağında çalıştırılması altyapı iş-
letmecisine yazılı bildirim yapılarak durdurulur. 

a) UTP/TSI’larda, tescil şartlarında ve/veya RID’de belirtilen teknik kontroller,
muayeneler, bakım ve servislerin gerçekleştirilmemesi veya sürelerin geçirilmesi.

b) Kazalı demiryolu aracının 5 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmemesi.
c) Demiryolu aracının tescil edilen özelliklerinde yapılan değişikliklerin süresi içeri-

sinde Bakanlığa bildirilmemesi.
(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket edilmesi halinde her bir bent

için ayrı ayrı 26/9/2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 15.000 (onbeş-
bin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.   

(3) Birinci fıkra kapsamında tescili askıya alınmış demiryolu araçlarının eksikliklerini
gidermeleri için işletmecilerine talep ettikleri kadar bir süre verilir. Bu süre sonunda eksiklik-
lerinin giderildiği belgelenen demiryolu araçlarının tescilleri yenilenir. 

Tescilin iptali            
MADDE 13 – (1) Tamir edilemeyecek derecede ağır hasarlı olduğu araç sahibi tara-

fından bildirilerek tescil iptali talep edilen demiryolu araçlarının tescilleri, bakımdan sorumlu
kuruluş/birim tarafından verilen bu yöndeki teknik rapora istinaden iptal edilir. Araç sicil ka-
yıtlarındaki bir demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar bu-
lunması/oluşması halinde; kısıtlamayı getiren lehtarın talebine göre işlem tesis edilir.
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(2) Tescili askıya alınmış demiryolu araçları Bakanlık tarafından verilen sürede eksiklikleri
giderilmediği takdirde tescilleri başka bir işlem yapılmaksızın iptal edilir.

(3) Araç sahibinin talebi ve varsa kullanım hakkı sahibinin rızasının bulunması halinde,
demiryolu aracı üzerinde rehin, tedbir, haciz ve benzeri yasal kısıtlamalar bulunmaması
kaydıyla tescil iptal edilir.

Tescil bildirimi
MADDE 14 – (1) Bakanlık bir tescil belgesi verdiğinde, askıya aldığında, yenilediğin-

de, iptal ettiğinde veya değiştirdiğinde, söz konusu durumu altyapı işletmesine ve ilgili demir-
yolu tren işletmesine bildirir. 

(2) İptal ve askıya alma işlemleri Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Demiryolu Araçlarının Sicilinin Tutulması ve Sicil Kaydının Kapsamı, Sicil Başvurusu,

Sicil Numarasının Verilmesi ve Sicil Kayıtlarının Yenilenmesi, Sicil Kayıtlarının 
Arşivlenmesi, Sicilin Silinmesi, Rehin ve Haciz İşlemi

Demiryolu araçlarının sicilinin tutulması ve sicil kaydının kapsamı
MADDE 15 – (1) Tescilleri yapılmış demiryolu araçlarının tescilleri yapıldıktan sonra

sicilleri OTIF Teknik Uzmanlar Komisyonu tarafından yayınlanan ve güncellenen Ulusal Araç
Kaydı dokümanı esas alınarak Bakanlık tarafından tutulur ve yayınlanır. 

(2) Demiryolu araçlarının sicil kaydında araç için hazırlanmış kullanma hakkına sahip
olan kişi ya da kuruluş ile sahibi hakkında bilgi, araç sicil numarası, araç kısıtlamaları, bakım-
dan sorumlu kuruluş ve/veya birim bilgileri, aracın tescillendiği diğer OTIF üyesi ülkeler, ima-
lat yılı, AK/OTIF referansları yer alır. 

Sicil başvurusu, sicil numarasının verilmesi ve sicil kayıtlarının yenilenmesi
MADDE 16 – (1) Demiryolu araçları için tescil başvurusu yapıldığında sicil başvurusu

da yapılmış sayılır. Sicil Formu örneği Ek-5’te verilmiş olup başvuru sahibi tarafından doldu-
rulur.

(2) Demiryolu araçlarının sicil numaraları Bakanlıkça Ek-6’da belirtilen uluslararası
numaralandırmaya göre verilir.

(3) Demiryolu araçlarının tescilinde yapılan değişikliklere göre sicil kayıtları yenilenir. 
Sicil kayıtlarının arşivlenmesi, sicilin silinmesi 
MADDE 17 – (1) Sicil kaydında yer alan bütün veriler elektronik veya yazılı kağıt or-

tamında arşivlenerek süresiz muhafaza edilir. 
(2) Sicil kaydı silinen demiryolu araçlarına ait bilgiler ise 10 yıl süre ile muhafaza edilir.

Bir ya da birden çok aracı kapsayan bir soruşturma/inceleme açılması halinde, bu araçlarla
ilgili veriler daha da uzun bir süre saklanabilir. 

(3) Bir demiryolu aracının tescili iptal edildiğinde sicili de silinmiş olur. 
(4) Sicilden silinme ve iptal işlemi Ek-7’de belirtilen hususlar ve kodlara göre yapılır. 
Rehin ve haciz işlemi
MADDE 18 – (1) Yetkili mercilerin bir demiryolu aracına rehin veya haciz konulmasına

dair yazılı olarak Bakanlığa bildirimde bulunmaları halinde söz konusu aracın sicil kayıtlarına
haciz ve/veya rehin şerhi konulur.

(2) Demiryolu araçlarından rehin ve/veya haczin kaldırılabilmesi için yetkili merciler
tarafından Bakanlığa bildirimde bulunulması gereklidir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirme

Yetkilendirme  
MADDE 19 – (1) Bakanlık demiryolu araçlarının;

a) UTP/TSI’lara uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir onay-

lanmış kuruluşu,

b) Ulusal yeterliliklere uygunluğunun değerlendirilerek belgelendirilmesi amacıyla bir

atanmış kuruluşu,

c) Gerekli emniyet kriterlerini sağladığı ve risk analizlerinin yapıldığını doğrulamak

amacıyla bir bağımsız emniyet kuruluşunu,

yetkilendirebilir.

(2) Bakanlık birinci fıkrada belirtilen hususlarda;

a) Bir demiryolu tren işletmecisini,

b) Bir demiryolu altyapı işletmecisini,

c) Aracı kullanma hakkına sahip olan kişi ya da kuruluşu,

ç) Bakımdan sorumlu kuruluşu/birimi,

d) Demiryolu malzemesinin üretimine doğrudan veya dolaylı olarak katılan bir demir-

yolu malzemesi üreticisini,

e) Bu fıkranın yukarıdaki bentlerinde sayılan kuruluşların bağlı ortaklıklarını, 

yetkilendiremez.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumlu hizmet birimi 
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken

iş ve işlemler Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, 17/11/2008 tarihli ve 2008/57/AK sayılı Topluluk

İçindeki Demiryolu Sisteminin Karşılıklı İşletilebilirliği ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Kon-

sey Direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Yürürlükten Kaldırılan yönetmelik 
MADDE 22 – (1) 1/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Yurtiçinde

Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında

Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar

bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır. 

Yönetmelikten önce işletilmekte olan RIV, RID ve TEN işaretiyle damgalanmış
yük vagonlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’de

işletmede olan RIV, RID ve TEN işaretiyle damgalanmış ve ticari amaçla kullanılan yük va-

gonlarının; bakımlarının, onarımlarının veya dönemsel teknik muayenelerinin bakımdan so-

rumlu kuruluş tarafından yapılmış olması ve buna ilişkin bilgi ve/veya belgeleri eksiksiz olarak

Bakanlığa sunulması halinde söz konusu yük vagonlarının başka bir işleme gerek olmadan tes-

cil işlemi yapılır. 
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Yönetmelikten önce işletilmekte olan RIC ve UTP/TSI işaretiyle damgalanmış de-
miryolu araçlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye’de
işletmede olan yük vagonları hariç RIC ve UTP/TSI’a uygun demiryolu araçlarına ait gerekli
teknik dosyalar, ulusal ve/veya uluslararası standartlara uyumluluğu gösteren bildirimler ve/veya
bakım belgelerinin eksiksiz olarak Bakanlığa sunulması halinde; söz konusu demiryolu araç-
larının başka bir işleme gerek olmadan tescil işlemi yapılır. 

Yönetmelikten önce işletilmekte olan RIV, RIC, RID, UTP/TSI ve TEN işaretiyle
damgalanmamış demiryolu araçlarının tescili

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce RIV, RIC,
RID, UTP/TSI ve TEN işaretiyle damgalanmamış demiryolu araçlarının tescili için Bakanlığa
aşağıdaki bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sunulması halinde söz konusu demiryolu araçla-
rının tescil işlemi yapılır. 

a) Başvuru sahibi demiryolu aracının ulusal demiryolu alt yapı ağı üzerinde planlanan
kullanım amacı.

b) Demiryolu aracına ait Ek-3’te belirtilen teknik özellikler.
c) Demiryolu aracının teknik verileri, bakım programını ve operasyonel özelliklerini

içeren belgeler ile Ek-9'da belirtilen belge.
Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yurtiçinde üretimine başlanmış demiryolu

araçlarının tescili
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yurtiçinde

üretimine başlanmış demiryolu araçlarının tescil işlemi için bu Yönetmeliğin ilgili diğer hü-
kümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki kurallar uygulanır. 

a) Üretilmesine başlanılmış olduğunu belgeleyen üretici firma tarafından onaylı bilgi,
belge, fotoğraf ve denetim raporlarının Bakanlığa verilmesi zorunludur.  

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI teknik ve idari şartları aranmaz. 
Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ithal edilmiş demiryolu araçlarının tescili
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edil-

miş demiryolu araçları için bu Yönetmeliğin ilgili diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşa-
ğıdaki kurallar uygulanır.

a) İthalatının bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce gerçekleştirildiğini gösteren
ithalat belgesinin Bakanlığa verilmesi zorunludur.  

b) TCDD tarafından satın alma ihalesi yapılmış ancak ithalatı henüz gerçekleştirileme-
miş demiryolu araçları için (a) bendi uygulanmaz.

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen TSI teknik ve idari şartları aranmaz. 
Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek yurt içinde üretimi mümkün

olan yük ve yolcu vagonları
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ithal edilecek

yurt içinde üretimi mümkün olan yük ve yolcu vagonlarının 1/1/2020 tarihine kadar tescil
işlemi yapılmaz.  

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

DEMİRYOLU KAZALARINI VE OLAYLARINI ARAŞTIRMA 

VE İNCELEME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; demiryolu kaza ve olaylarının araştırılması

ve incelenmesi, bunlara ilişkin bildirimlerin yapılmasına yönelik usul ve esaslar ile görev, yetki

ve sorumlulukları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 

a) Ulusal demiryolu altyapı ağına bağlı hatlarda ve şehir içi raylı toplu taşıma sistemine

bağlı hatlarda meydana gelen kaza ve olayların,

b) Yabancı ülkelerin demiryolu altyapı ağlarında; Türkiye’de lisans almış demiryolu

tren işletmecileri tarafından işletilen demiryolu araçları ve tasarımı veya imalatı Türkiye’de

yapılan demiryolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olayların,

araştırılmasını ve incelenmesini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

29 uncu ve 34 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma faaliyetleri: Herhangi bir kaza veya olaydan bağımsız olarak, demiryolu

emniyet düzenlemeleri ile emniyet yönetimi bakımından belirgin bir etki potansiyelini içeren

uygulamaların, teknolojik gelişmelerin takibi ve analizi sonrasında, mevcut mevzuat ve uygu-

lamalar konusunda görüş ve önerilerde bulunmayı içeren süreci,

b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Bilirkişi: Çözümü özel uzmanlık veya teknik bilgiyi gerektiren kaza araştırma ve in-

celemelerinde görevlendirilen kişiyi,

ç) Ciddi kaza: En az bir kişinin ölümü veya en az beş kişinin ağır yaralanması ile so-

nuçlanan ya da araçlarda, yolda, diğer tesislerde veya çevrede meydana getirdiği zararların

toplamı, her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen

yeniden değerleme oranında artırılmak kaydıyla, en az altı milyon TL olan kazaları,

d) Demiryolu altyapı işletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-

kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda yetkilendirilmiş

kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

e) Demiryolu altyapısı: Demiryolunu oluşturan zemin, balast, travers ve ray ile elektri-

fikasyon, sinyalizasyon ve haberleşme tesisleriyle bunların tamamlayıcısı her türlü sanat yapısı,

tesis, gar ve istasyonları, lojistik ve yük merkezleri ve bunların eklentileri ile iltisak hatlarını,

f) Demiryolu aracı: Hat yapım, bakım, tamir ve kontrol araçları dâhil her türlü çeken

ve çekilen araçlar ile tren setlerini,

16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



g) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu

taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketleri,

ğ) İnceleme: Meydana gelen kaza ve olayların tekrarının önlenmesi amacıyla bilgi top-

lanıp analiz edilmesi, gerçek nedenlerinin belirlenmesi ve gerekli emniyet tavsiyelerinde bu-

lunulması faaliyetlerini içeren süreci,

h) KAİK Yönetmeliği: 6/5/2013 tarihli ve 28639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak

yürürlüğe giren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme

Kurulu Yönetmeliğini,

ı) Kaza: Maddi hasar, ölüm, yaralanma gibi zararlı sonuçları olan, istenmeyen, beklen-

medik, ani ve kasıtsız bir olay veya olaylar zincirini,

i) Kaza Çeşitleri: Çarpışma, deray, hemzemin geçit kazası, hareket halindeki demiryolu

aracının şahsa çarpması, yangın ve benzeri durumları,

j) Kaza veya olay inceleme raporu: Belirli bir kaza veya olayın incelenmesi sonucu

Ek-2’deki içeriğe uygun olarak hazırlanmış raporu,

k) Kurul: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme

Kurulunu,

l) Olay: İstenmeyen, beklenmedik, demiryolu sisteminin işleyişini ve/veya emniyetini

etkileyen, kaza tanımı dışında kalan durumları,

m) Şehir içi raylı toplu taşıma işletmecisi: Şehir içi raylı toplu taşıma hatlarında yolcu

taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilmiş kamu tüzel kişilerini ve şirketlerini,

n) Şehir içi raylı toplu taşıma hatları: Bir şehir merkezi veya şehirleşmiş bölge il ve

civar bölgeleri arasındaki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için sunulan metro, tramvay, ban-

liyö gibi raylı sistemleri,

o) Şirket: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tutulan ticaret

siciline kayıtlı şirketi,

ö) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri

ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve

yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı

ağını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaza ve Olay İncelemesinin Amacı, Görev ve Yetkiler, Kaza ve Olay Bildirimleri

Kaza ve olay incelemesinin amacı

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki demiryolu kaza ve olay incelemesinin

amacı; demiryolu kaza ve olaylarının meydana gelmesine neden olan gerçek sebeplere ulaşmak

suretiyle demiryollarında can, mal ve çevre emniyetine yönelik mevzuat ve uygulamaların ge-

liştirilmesine ve ileride olabilecek benzer kaza ve olayların önlenmesine katkı sağlayacak tav-

siyelerde bulunmaktır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen demiryolu kaza ve olay incelemeleri adli

veya idari soruşturma niteliğinde olmadığı gibi, amacı suçu ve suçluyu tespit etmek veya so-

rumluluk paylaştırmak değildir.
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Araştırma ve incelemede görevlendirilen uzmanların nitelikleri ile görev ve yetkileri

MADDE 6 – (1) Demiryolu kaza ve olaylarının araştırma ve incelemesinde görev yap-

mak üzere Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar, demiryolu sektöründe yol, cer, yolcu,

yük, tesisler, trafik gibi ihtisas konularında en az beş yıl tecrübeli personelden seçilir.

(2) Kaza ve olay araştırma ve incelemesi için görevlendirilen uzmanlar, KAİK Yönet-

meliğinde belirtilen görev ve yetkilerin yanı sıra, hudut kapıları ve gümrüklü sahalar da dâhil

olmak üzere;

a) Kaza veya olay sahasına erişebilir.

b) Kaza veya olaya karışan demiryolu araçlarına çıkabilir ve araç üzerinde inceleme-

lerde bulunabilir.

c) Makinist, diğer tren üstü personel ve diğer ilgililerle görüşebilir.

ç) Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ait her türlü tesisler

ile diğer kurum, kuruluş ve şirketlerde kaza veya olaylara münhasır olmak üzere gerekli araş-

tırma ve incelemelerde bulunabilir.

d) Demiryolu araçları üzerinde bulunan hız kontrol saatindeki kayıt örneklerini alabilir

ve çözümletebilir.

e) Trafik Kumanda Merkezlerindeki seyir ve iletişim kayıtlarına erişebilir.

Kaza ve olayların bildirim yükümlülüğü

MADDE 7 – (1) Ulusal demiryolu altyapı ağında ve şehir içi raylı toplu taşıma hatla-

rında meydana gelen kaza ve olaylar; demiryolu altyapı işletmecileri ve şehir içi raylı toplu ta-

şıma işletmecileri tarafından Ek-1’de yer alan demiryolu kaza ve olay bildirim formu doldu-

rularak Kurula elektronik posta veya faks yoluyla derhal iletilir.

(2) Yabancı ülkelerdeki demiryolu altyapı ağlarında; Türkiye’de lisans almış demiryolu

tren işletmecileri tarafından işletilen demiryolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olaylar ilgili

demiryolu tren işletmecileri tarafından Ek-1’de yer alan demiryolu kaza ve olay bildirim formu

doldurularak Kurula elektronik posta veya faks yoluyla bildirilir.

(3) Yabancı ülkelerdeki demiryolu altyapı ağlarında; tasarımı veya imalatı Türkiye’de

yapılan demiryolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olayların ilgili demiryolu tren işletmecileri

tarafından Ek-1’de yer alan demiryolu kaza ve olay bildirim formu doldurularak Kurula

elektronik posta veya faks yoluyla bildirilmesi ihtiyaridir.

İşletmecilerin kaza ve olay raporları

MADDE 8 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ve şehir

içi raylı toplu taşıma işletmecileri, kendi bünyelerinde hazırladıkları kaza ve olay raporlarının

bir örneğini rapor nihayete erdikten sonra beş işgünü içerisinde Kurula gönderirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaza ve Olayların İncelenmesi

Kaza ve olay incelemesine karar verilmesi

MADDE 9 – (1) Kaza veya olay bildiriminin alınmasından veya başka şekilde kaza

veya olaydan haberdar olunmasından sonra, Kurul Başkanı tarafından inceleme yapılıp yapıl-

mayacağı hususunda karar verilir.

(2) Her türlü kaza ve olay incelemeye tabi tutulabilir.

(3) Ciddi kazaların incelenmesi öncelikle yapılır.
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Kaza ve olayın incelenmesi

MADDE 10 – (1) Kurul Başkanı tarafından incelenmesine karar verilen demiryolu

kaza veya olayı için;

a) Kurul Başkanı tarafından Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar arasından

görevlendirme yapılır. Birden fazla uzman görevlendirilmesi durumunda bunlardan biri grup

başkanı olarak tayin edilir.

b) Kaza veya olay incelemesinin özel bir uzmanlık gerektirmesi durumunda veya Kurul

Başkanının gerekli göreceği diğer hallerde, Kurul hizmetlerinde görevlendirilen uzmanlar dı-

şında da görevlendirme yapılabilir.

(2) Kaza veya olay incelemesi için görevlendirilen uzmanlar bu Yönetmelikte ve KAİK

Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde belirtilen görev ve yetkiler dâhilinde inceleme faaliyet-

lerini yürütür.

Diğer devletlerle işbirliği

MADDE 11 – (1) Ulusal demiryolu altyapı ağında; yabancı ülkelerin demiryolu tren

işletmecilerine ait demiryolu araçları ile tasarımı veya imalatı yabancı devlette yapılan demir-

yolu araçlarının dâhil olduğu kaza ve olayların incelenmesinde ilgili yabancı devletlerin kaza

araştırma ve inceleme kuruluşları işbirliği için davet edilebilir.

(2) Yabancı ülke demiryolu altyapı ağında; Türk demiryolu tren işletmecilerine ait de-

miryolu araçlarının ve tasarımı veya imalatı Türkiye’de yapılan demiryolu araçlarının dâhil

olduğu kaza ve olayların inceleme çalışmalarına Kurul tarafından katılım sağlanabilir.

Delil ve kayıtların gizliliği

MADDE 12 – (1) Kaza veya olay incelemesi kapsamında elde edilen bütün yazılı

ve/veya elektronik ortamdaki bilgi ve belgeler ve kayıtlar ile kaza inceleme taslak raporları,

adli makamlar istisna olmak üzere, hiçbir kişi ve merci ile paylaşılamaz ve kaza veya olay in-

celemesi maksatları dışında açıklanamaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Demiryolu Kaza ve Olay İnceleme Raporu

Demiryolu kaza ve olay inceleme taslak raporu

MADDE 13 – (1) Demiryolu kaza veya olayının incelenmesi sonucunda, söz konusu

kaza veya olayı incelemek üzere görevlendirilen uzmanlar tarafından bir demiryolu kaza veya

olay inceleme taslak raporu hazırlanır. Taslak raporda Ek-2’deki bölümlere yer verilir.

Taslak rapor üzerinde yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Demiryolu kaza ve olay inceleme taslak raporunun tamamı veya be-

lirli bölümleri, görüşlerinin alınması amacıyla ve ilgili tarafça taslak raporun tamamının veya

bir bölümünün başka kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmayacağının taahhüt edilmesi şartıyla

ilgili taraflara gönderilebilir.

(2) Demiryolu kaza ve olay inceleme taslak raporu, diğer ilgili ülkelerin görüşlerinin

alınması amacıyla, en uygun vasıtalarla kendilerine gönderilir. Taslak raporun gönderilmesi,

söz konusu ülkelerin gerekli gizlilik kurallarına uyacaklarını taahhüt etmelerine bağlıdır. 

(3) Diğer ilgili tarafların ve diğer ilgili ülkelerin, taslak rapor üzerinde görüş ve/veya

önerilerini bildirme süresi 25 işgünüdür.

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



(4) Diğer ilgili tarafların ve diğer ilgili ülkelerin süresi içerisinde bildirdikleri görüşler,

demiryolu kaza ve olay inceleme raporunun nihai hale getirilmesinde dikkate alınır.

(5) Verilen süre içerisinde ilgili taraf veya ülkelerce herhangi bir görüş veya öneride

bulunulmaması durumunda da taslak rapor 15 inci madde hükmü uyarınca nihai hale getirilir.  

Demiryolu kaza ve olay inceleme raporu

MADDE 15 – (1) Demiryolu kaza ve olay inceleme taslak raporu KAİK Yönetmeliği-

nin 6 ncı maddesi gereğince Kurulda değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Birinci fıkra gereği karara bağlanan demiryolu kaza ve olay inceleme raporu, KAİK

Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca;

a) Kurul internet sitesinde yayımlanarak kamuoyu ve ilgililerle paylaşılır.

b) Gerekli çeviriler yapılmak suretiyle, diğer ilgili ülkelere ve uluslararası kurum ve

kuruluşlara en uygun vasıtalar kullanılarak gönderilir.

Demiryolu kaza veya olayının yeniden incelenmesi

MADDE 16 – (1) Kurul, raporun karara bağlanması sonrasında, rapordaki değerlen-

dirme ve sonuçları değiştirebilecek nitelikte yeni delillerin ortaya çıkması durumunda, kaza

veya olayın yeniden incelenmesine karar verebilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen yeni deliller, diğer ilgili taraflar ve ilgili ülkelere de bil-

dirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araştırma Faaliyetleri

Demiryolu kaza ve olaylarına ilişkin araştırma faaliyetleri

MADDE 17 – (1) Kurul Başkanının gerekli görmesi halinde, Kurul hizmetlerinde gö-

revlendirilen uzmanlara ve bilirkişilere veya diğer ilgili kişi, kurum, kuruluş ve üniversitelere

Ek-3’te yer alan hususlara ilişkin bilgi toplanması amacıyla gerekli araştırma faaliyetleri yap-

tırılabilir.

(2) Birinci fıkrada sözü edilen araştırma faaliyetleri için görevlendirilen uzmanlar;

a) Gerekli gördükleri demiryolu araçlarına çıkabilir, teçhizatı tetkik edebilir ve uygu-

lamalara ilişkin gözlem yapabilirler.

b) Gerekli gördükleri demiryolu tesislerinde ve ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerde araş-

tırma faaliyetlerinde bulunabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Demiryolu kaza ve olaylarının araştırma ve incelenmesine ilişkin bu

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, KAİK Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN DEMİRYOLU İLE TAŞINMASI 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer

canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşın-
masını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Türkiye sınırları içerisindeki ulusal demiryolu altyapı

ağı üzerinde yabancı tren veya vagonlar dahil demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacı-
lığını, tehlikeli maddeleri gönderenleri ve bu maddelerin alıcılarını, paketleyenleri, dolduranları,
boşaltanları, demiryolu alt yapı işletmecilerini ve tehlikeli madde taşınmasında görev alan per-
sonel ile tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanılacak ambalajlar ve yük taşıma birimlerini
kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;
a) Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat

hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Her türlü emniyet ve güvenlik tedbirleri askeri birimler veya ilgili kolluk kuvvetleri

(Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından alınmak kaydıyla, Türk
Silahlı Kuvvetlerine ve kolluk kuvvetlerine ait tehlikeli maddelerin taşınmasını,

c) Fabrika, depo veya organize sanayi bölgeleri içinde yer alan işletmelerin kendi işyeri
sınırları dâhilinde kalan iltisak hatları üzerinde yaptıkları tehlikeli madde taşımalarını,

kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarih ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
dayanılarak, 01/06/1985 tarihli ve 18771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası De-
miryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) C ana eki olan Tehlikeli Eşyanın Demiryolu
ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliğe (RID) paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alıcı: Taşıma evrakına göre tehlikeli maddenin alıcısı veya taşıma evrakı hükümlerine

uygun olarak alıcı tarafından atananlar veya taşıma sözleşmesi olmadan yürütülen taşımalarda
ise tehlikeli maddenin varış noktasında idaresini üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

b) Ambalaj (Paket): RID Kısım 6’da tanımlanan ve tehlikeli maddelerin taşınması için
onaylanmış taşıma kaplarını, paket, kutu ve benzeri malzemeleri,

c) Ambalajlayan (Paketleyen): Tehlikeli maddeleri, büyük ambalaj ve orta boy dökme
yük konteyneri dahil, değişik cinsteki kaplara yerleştiren ve gerektiğinde ambalajları taşınmaya
hazır hale getiren, tehlikeli maddeleri paketleyen ya da bu madde paketlerini, etiketlerini de-
ğiştiren, taşıtmak amacıyla etiketleyen, gönderici veya onun talimatı ile bu işlemleri yapan iş-
letmeleri,
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ç) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

d) Boşaltan: Tehlikeli madde yüklü bir konteynerin, dökme yük konteynerinin, çok ele-

manlı gaz konteynerinin (ÇEGK), tank-konteynerinin veya portatif tankın vagondan indiril-

mesi; ambalajlı tehlikeli maddelerin, orta boy dökme yük konteynerlerinin veya portatif tank-

ların vagon veya konteynerden indirilmesi; tehlikeli maddelerin bir sarnıç vagondan, sökülebilir

tanktan, portatif tanktan veya tank-konteynerden veya bir tüplü gaz tankerinden, ÇEGK’den,

bir vagondan veya dökme yük taşınan bir konteynerden boşaltılmasını yapan işletmeyi, 

e) CIM: Eşyanın Demiryoluyla Uluslararası Taşıma Sözleşmesine İlişkin Tek Tip Ku-

ralları,

f) COTIF: Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmeyi,  

g) CUU: Yük Vagonlarının Tek Tip Kullanım Sözleşmesini,

ğ) Çok Elemanlı Gaz Konteyneri (ÇEGK): Bir bağlantı elemanıyla birbirlerine bağlanan

ve sabit bir yüzeye tutturulmuş birden fazla bölümler veya elemanlar içeren yapıyı,

h) Demiryolu Altyapı İşletmecisi: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şe-

kilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yet-

kilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ı) Demiryolu Tren İşletmecisi: Demiryolu şebekesi üzerinde yük ve/veya yolcu taşı-

macılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

i) Dolduran: Tehlikeli maddeleri sarnıç vagona, sökülebilir tanka sahip vagona, portatif

tanka veya tank konteynere ve/veya bir vagona, dökme halinde taşımak için büyük konteynere

veya orta boy dökme yük konteynerine veya tüplü gaz vagonuna veya çok elemanlı gaz kon-

teynerine dolum yapan işletmeyi,

j) Emniyet vagonu: Taşıma sırasında kullanılan tehlikeli madde yüklü olmayan dolu

veya boş yük vagonlarını,

k) Faaliyet belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan işletmecilerin sorumluluk ve

yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğini kayıt altına almak amacıyla idare tarafından

düzenlenen belgeyi,

l) Gönderen: Kendi adına veya bir üçüncü şahıs adına tehlikeli malları gönderen işlet-

meyi, ayrıca, taşıma işlemi bir taşıma sözleşmesine bağlı olarak yürütülüyorsa, sözleşmede

“gönderen” olarak belirtilen kişiyi,

m) İltisak hattı: Gerek istasyon dâhilindeki hatlardan, gerekse ana hattan ayrılmak su-

retiyle gerçek ve tüzel şahıs arazilerine yapılmış tesislere bağlantı sağlayan demiryolu hattını,

n) İstasyon: Trafikle ilgili hizmetler ile yolcu ve/veya yük taşımasını yapmaya yarayan

demiryolu tesislerinin bulunduğu yerleri,

o) İşaret ve etiket: Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajlardaki yüklerin;

sınıfını, tehlike derecesini, muhteviyatı gibi özelliklerini ifade eden harf, rakam ve şekilleri,

ö) İşletme: Kamu kurum ve kuruluşları da dâhil olmak üzere, kâr amacı bulunup bu-

lunmadığına bakılmaksızın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunan gerçek ve tüzel

kişileri,

p) Konteyner: Bir taşıma donanımı parçası olarak yükleme biçimi korunarak veya bo-

zulmadan birden çok taşıma türüyle yükün taşınmasına imkân verebilen, taşıma yolunda ak-

tarma ve istiflemeye, kolaylıkla doldurulup-boşaltılmaya, birçok kez kullanılmaya uygun ve

dayanıklı malzemeden imal edilmiş yük taşıma kabını,
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r) Mühimmat: Tahripler de dâhil, savunma ve saldırıyla bağlantılı olarak kullanmak

için patlayıcılar, sevk barutu, fişek, başlatıcı, terkip veya nükleer, biyolojik ve kimyasal mal-

zemelerle yüklü bir cihazı,

s) Patlayıcı madde: RID Bölüm 2.2.1’de ifade edilen maddeleri,

ş) RID: Tehlikeli Eşyanın Demiryolu ile Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmeliği,

t) RIV: Yük Vagonlarının Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Kullanım ve Deği-

şimine İlişkin Yönetmeliği,

u) Sarnıç-vagon: Sıvı, gazlı, toz ya da granüllü maddelerin nakliyesi için kullanılan,

bir ya da birden çok sarnıçtan oluşan bir üst yapı ile hareketli aksam, süspansiyon, tampon,

çekme, fren ve benzeri gibi ekipmanların monte edildiği bir şasisi bulunan vagonu,

ü) Şebeke: Altyapı işletmecisinin sahip olduğu ve/veya onun tarafından yönetilen, tüm

demiryolu altyapısını,

v) Taşıma evrakı: CIM Taşıma Sözleşmesine göre taşıma senedi veya Yük Vagonlarının

Tek Tip Kullanım Sözleşmesi (CUU) uyarınca vagon senedi veya RID Bölüm 5.4.1’deki bil-

gileri içerecek şekilde gönderen tarafından düzenlenen belgeyi,

y) Taşımacı: Tehlikeli madde yükünü taşımayı kabul eden ve bu yükün belli bir çıkış

istasyonundan başka bir varış istasyonuna taşınmasını sağlayarak alıcıya teslim eden demiryolu

tren işletmecisini,

z) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,

aa) Tehlikeli madde (Tehlikeli yük): RID Bölüm 3.2’deki tehlikeli maddelerin listelen-

diği Tablo A’da yer alan madde ve nesneleri,

bb) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı: İfa edeceği görev ve nitelikleri RID Bölüm

1.8.3’de belirtilen ve alması gereken eğitime istinaden Bakanlıkça yetkilendirilmiş gerçek ki-

şiyi,

cc) TEN: Trans Avrupa Ağı ya da şebekesini,

çç) Teslim alan: Taşıma evrakının alıcı hanesinde kayıtlı ve varış istasyonunda eşyayı

teslim alan, tahliye eden/ettiren işletmeyi,

dd) Tren: Bir veya birkaç çeken araç ile bir veya birkaç çekilen araçtan oluşturulan di-

ziyi,

ee) Tren görevlisi: Tehlikeli maddelerin direkt olarak nakliyesine iştirak edecek olan

işletme personelini,

ff) Turuncu plaka: RID Bölüm 5.3.2.2’de özellikleri belirtilen turuncu renkli reflektörlü

plakaları,

gg) Tüplü gaz vagonu (Batarya-vagon): Birbirine manifoltlarla bağlı ve bu araca kalıcı

olarak sabitlenmiş 450 litreden fazla kapasiteli tanklardan oluşan bir aracı,

ğğ) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkez-

leri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik

ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu alt-

yapısı ağını,

hh) UN numarası: RID Bölüm 3.2’de Tablo A’da yer alan tehlikeli maddeleri tanımlayan

dört basamaklı Birleşmiş Milletler Numarasını,

ıı) Vagon: Demiryolu üzerinde kendi güçleri ile hareket etme yeteneği olmayan her

türlü yük taşımasında kullanılan demiryolu aracını,
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ii) Yazılı talimat: RID Bölüm 5.4.3’de belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından tren gö-

revlisine/makiniste verilmek üzere hazırlanan ve taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza duru-

munda alınacak tedbirler ile taşınan maddelerle ilgili özelliklerin yazılı olduğu belgeyi,

jj) Yetki belgesi/Taşıma lisansı: Bakanlık tarafından bir işletmeciye verilen ve demiryolu

ulaştırma hizmetleri sunabilmek, altyapı ve tren işletebilmek için önkoşulların sağlandığını

gösteren belgeyi,

kk) Yetkilendirilmiş kuruluş: TSE ISO/IEC 17020 standardına uygun dokümantasyona

sahip olduğu Bakanlıkça tespit edilen ve yetkilendirilmesine müteakip bir yıl içerisinde yetki

kapsamında TSE ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ak-

redite edilen kuruluşu,

ll) Yük taşıma birimi: Tehlikeli yüklerin taşınması için tasarlanmış ve üretilmiş; sarnıç

vagonları, sökülebilir tanka sahip vagonları, portatif tank veya tank konteynerleri, tüplü gaz

tankerleri/vagonları, çok elemanlı gaz konteynerlerini,

mm) Yükleme/boşaltma ve depolama alanı: Demiryolu Altyapı veya Demiryolu Tren

İşletmecilerine ait olan ve genel amaçlı olarak kullanılan yükleme/boşaltma tesisinden ayrı ol-

mak üzere, demiryoluna iltisak hattı ile bağlanan, etrafı çevrilmiş, tehlikeli maddelerin yük-

lendiği/boşaltıldığı, depolandığı alanları,

nn) Yükleyen: Ambalajlı tehlikeli maddeleri, orta boy dökme yük konteynerleri veya

portatif tankları bir vagonun veya konteynerin içine veya üzerine yükleyen veya bir konteyneri,

dökme yük konteyneri, ÇEGK, tank-konteyneri veya portatif tankı bir vagon üzerine yükleyen

işletmeleri,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak, bu maddede yer almayan diğer terimler için RID’da

belirtilen tanımlar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM
Taşıma Faaliyetlerine İlişkin Kurallar

Taşıma faaliyetlerinde genel kurallar
MADDE 5 – (1) Tehlikeli maddeler demiryolunda, bu Yönetmelik ve RID hükümlerine

uygun olarak ekonomik, kontrollü, seri, güvenli, insan sağlığına zarar vermeden ve çevreye

olumsuz etkisi en az olacak şekilde taşınır.

(2) Tehlikeli maddeler ancak, RID Kısım 3, Bölüm 3.2 (Tablo A) ve Bölüm 3.3 uyarınca

taşıma için uygun bulunmuşsa demiryolunda taşınabilirler. 

(3) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, hasar, ölüm ve yaralanmaları

önleyebilmek ve gerekirse bunların etkisini en aza indirebilmek için öngörülebilen risklerin

yapısını ve boyutunu göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğe ve RID hükümlerine uygun

tedbirleri almak zorundadır. 

(4) Tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınmasında RID Kısım 6 da tanımlanan ve Ba-

kanlıkça veya RID’a taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından

UN numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.

(5) Demiryolu ile tehlikeli madde taşımacılığında, RID’da tanımlanan etiket, işaret ve

turuncu plakaların kullanılması zorunludur.

(6) RID Bölüm 2.2.1.2 de belirtilen ve taşınması kabul edilmeyen maddelerin demiryolu

ile taşınması, demiryoluna ait tesislerde stoklanması yasaktır.
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Demiryolu ile tehlikeli maddelerin taşınmasında özel kurallar

MADDE 6 – (1) RID Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan tehlikeli maddelerin demiryolu

ile taşınmasında, RID’ın yanı sıra bu Yönetmelikte yer alan özel kurallara uyulması zorunludur. 

(2) Tehlikeli maddeleri taşıyan trenlerin manevralarında aşağıda belirtilen manevra ku-

rallarına uyulması zorunludur.

a) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevralarında herhangi bir tehlike ve zarar mey-

dana gelmemesi için ilgili mevzuatın öngördüğü önlemler önceden alınacaktır. 

b) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları en fazla 15 km/h hızla yapılacaktır.

c) Manevralar lokomotife bağlı olarak yapılacak ve kesinlikle atma ve kaydırma ma-

nevrası yapılmayacaktır.

ç) Yükleme ve boşaltma tesisleri içerisinde vagonlara ve diğer taşıma araçlarına yük-

leme/boşaltma yapılırken kesinlikle manevra yapılmayacaktır.

d) Tehlikeli madde yüklü vagonların manevraları gündüz saatleri içerisinde yapılacaktır.

e) Tehlikeli madde yüklü vagonu bulunan trenler, yeterli emniyet ve aydınlatma teşkilatı

olmayan istasyonlarda bekletilmeyecektir.

f) Manevrayı yapan ve manevra sahasında bulunan demiryolu işletme görevlilerinin

üzerinde parlayıcı, yanıcı, yakıcı, yanmayı ve patlamayı kolaylaştırıcı madde bulunmayacaktır.

g) Manevra sırasında lokomotif ile dolu vagon arasına TEN/RIV ve RID’a uygun en

az bir adet emniyet vagonu bağlanacaktır.

(3) Tehlikeli madde taşıyacak tren teşkilinin aşağıdaki şekilde yapılması zorunludur.

a) Tehlikeli madde yüklü vagonlar, yük trenleri ile gönderilmelidir. 

b) Tren teşkilinde, dolu vagonların hepsinin tehlikeli madde yüklü vagon olması şartı

aranmayacaktır.

c) Trende tehlikeli madde yüklü vagonlar gruplar halinde bulundurulur. Bu vagonlarla

lokomotif arasına tehlikeli madde yüklü olmayan en az bir vagon bağlanacaktır. Dizinin tama-

mının tehlikeli madde yüklü vagonlardan oluşması halinde ise lokomotifin arkasına ek bir em-

niyet vagonu bağlanacaktır.

(4) Tehlikeli madde taşıyan vagonların bulunduğu trenlerin sevkinde, aşağıda belirtilen

hususlara uyulması zorunludur.

a) Treni gönderen istasyon, taşıma güzergâhı üzerinde bulunan tüm istasyonlara, trende

görevli personele ve hat boyunda çalışan diğer personele durumu bildirecektir. Tren personeli

ile güzergâh üzerinde bulunan istasyonlar, gerekli tedbirleri alacaktır.

b) Teşkilinde tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, zorunlu haller dışında ay-

dınlatma ve güvenlik teşkilatı olmayan istasyonlarda bekletilemez. Zorunlu hallerde bekletil-

meleri durumunda ise gerekli emniyet tedbirleri alınacak ve mümkün olan en kısa sürede ha-

reket etmeleri sağlanacaktır.

c) Tehlikeli madde yüklü vagon bulunan trenler, köprü, viyadük, tünel gibi özel yapılar

ile benzeri kapalı yer ya da yolcu peronlarında hiçbir durumda bekletilemeyecektir.

ç) Feribot geçişlerinde; tehlikeli madde yüklü vagonlar, Bakanlık tarafından aksine bir

düzenleme yapılmadıkça, kendi sınıflarına göre gruplandırılarak feribotla ulusal ve uluslararası

mevzuat doğrultusunda yetkili merciler tarafından belirlenen saatlerde geçirilecektir.

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



(5) Bakanlık, gerektiğinde bu maddede belirtilenlerin yanı sıra yükleme, boşaltma ile
manevra, tren teşkili ve tren sevkine ilişkin ilave düzenleme yapabilir. 

Faaliyet belgesi alma zorunluluğu 
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demir-

yolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gön-
deren, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatiftank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi,
demiryolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette
bulunanların Bakanlığa başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları zorunludur. Faa-
liyet belgesinin düzenlenmesine ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.

İzin alma zorunluluğu, vagon, ambalaj ve taşıma kaplarının uygunluğu
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında taşımacılık faaliyetinde bulunacak işlet-

meler, bu Yönetmeliğin Ek-1 tablosunda yer alan ve sınıfları belirtilen tehlikeli maddeleri ta-
şıyabilmek için söz konusu tabloda yer alan yetkili mercilerden izin almak zorundadırlar. İzin-
ler, izin alma tarihinden itibaren en fazla bir yıl geçerli olacak şekilde düzenlenir.

(2) RID Kısım 3 Bölüm 3.2 Tablo A’da yer alan bir kısım tehlikeli maddelerin taşın-
masında kullanılan ve ara muayene, periyodik muayene yapılması zorunlu olan yük taşıma bi-
rimlerinin (sarnıç vagonların, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tank veya tank kon-
teynerlerin, tüplü gaz tankerlerinin/vagonlarının, çok elemanlı gaz konteynerlerinin) RID Kısım
6’da belirtilen hükümlere uygun olması zorunludur.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında geçen yük taşıma birimlerinin demiryoluyla tehlikeli
madde taşımasına uygunluğu ile dönemsel teknik muayenelerinin, Bakanlık veya Bakanlığın
yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca verilmiş Uygunluk/Onay Sertifikası ile belgelendirilmesi
zorunludur.

Tehlikeli madde taşıyan trenlerde bulundurulması gerekli olan belgeler
MADDE 9 – (1) Tehlikeli madde taşıyan trenlerde aşağıdaki belgelerin bulundurulması

zorunludur:
a) Taşıma evrakı.
b) RID Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine

verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat.
c) Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı du-

rumlarda RID Bölüm 5.4.5 de belirtilen Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu.
ç) RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, bu Yönet-

melik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış özel taşıma izin belgesinin fo-
tokopisi.

d) Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Teh-
likeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Taşımacılık Faaliyetinde Yer Alan Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Genel sorumluluklar
MADDE 10 – (1) Genel güvenlik tedbirleri olarak;
a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında yer alan taraflar, öngörülebilir tehlikelerin doğası

ve etkisine bağlı olarak zarar ve yaralanmalardan kaçınmak veya gerekirse etkilerini azaltmak
için bu Yönetmelikte ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen önlemleri almakla yükümlüdürler. Ta-
raflar, kendi alanlarıyla ilgili bütün olaylarda, RID’da yer alan şartlara uymak zorundadırlar.
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b) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan tehlikeli madde faaliyetleri esnasında kamu gü-

venliğini tehlikeye sokacak acil durum oluşması halinde; taraflar acil durum servislerine haber

vermek ve olaya müdahale için gerekli olan bilgileri sağlamak zorundadırlar. 

c) İlgili taraflar RID’da münferit şekilde belirlenen yükümlülüklere uymak zorunda-

dırlar.

ç) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında, bir kaza, sızıntı, patlama,

yangın ve benzeri olması halinde; ilgili taraflar cana, mala, sağlığa ve çevreye verilen her türlü

zarardan müteselsilen sorumludur.

Gönderenin yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Gönderen, taşınmak üzere sevk edilen tehlikeli yükü RID hükümle-

rine uygun bir biçimde taşımacıya teslim eder. Ayrıca;

a) Tehlikeli maddelerin taşınmasının, Bakanlıktan uygun yetki belgesi/taşıma lisansı

almış ve özel izin gereken durumlarda bu izni almış olanlarca yapılmasını sağlamakla,

b) Tehlikeli maddelerin RID hükümlerine uygun sınıflandırılmış şekilde yüklenmesi

ve taşınması konusunda gerekli önlemleri almakla,

c) Taşımacıya taşıma için gerekli sevk belgeleri ile gerekli bilgi ve verileri vermekle,

ç) RID Kısım 4’te tanımlanmış ve RID Kısım 6’ya göre imal edilmiş, onaylanmış ve

sertifikalandırılmış ambalaj ve kapları kullanmakla,

d) Sevkiyata yönelik şartlara ve gönderme kısıtlamalarına uygun hareket etmekle,

e) Temizlenmemiş ve gazdan arındırılmamış boş tankların (sarnıç vagonlar, sökülebilir

tanklar, tüplü gaz tankerleri, ÇEGK'ler, portatif tanklar ve tank-konteynerler) veya vagonların,

büyük ve küçük dökme yük konteynerlerin uygun şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş ve kapalı

olduklarından, sızdırmazlığından emin olmakla, 

f) Diğer tarafların (paketleyen, yükleyen, dolduran ve benzeri) yükümlülüklerini üstle-

nerek yürütmesi halinde sevkiyatın RID şartlarına uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri

almakla,

yükümlüdür.

Taşımacının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Taşımacı;

a) Taşınacak tehlikeli maddelerin taşınması açısından bu Yönetmelik ve RID hüküm-

lerine uygun olduğunu kontrol etmekle,

b) Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili RID’da ve bu Yönetmelikte öngörülen tüm

bilgi ve belgelerin trende eksiksiz ve doğru olarak bulundurulmasını sağlamakla,

c) Vagonlarda ve yüklerde görsel olarak belirgin bozukluk, sızıntı veya çatlak, eksik

teçhizat olup olmadığını kontrol etmekle,

ç) Sarnıç-vagonların, tüplü gaz tankerlerinin, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif

tankların, tank-konteynerlerin ve ÇEGK'lerin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçip geç-

mediğini kontrol etmekle,

d) Vagonlar için RID’da tanımlanmış olan tehlike ikaz levhaları ve işaretlerin vagonlara

takılmasını sağlamakla,

e) RID Bölüm 5.4.3’te tarif edilen yazılı talimatı makiniste/tren görevlisine vermekle,

f) Taşımada görev alan personelin yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği

şekilde uygulayabilmesini sağlamakla,
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g) Taşımada görev alan personel için yazılı talimatta belirtilmiş olan kişisel korunma
teçhizatının makinist kabininde bulunmasını sağlamakla,

ğ) Bu Yönetmelikte belirtilen şartlardan herhangi birinin ihlal edilmiş olduğunu tespit
ederse, taşımayı söz konusu ihlal giderilinceye kadar başlatmamakla,

h) Taşıma sırasında, taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal oluşursa, trafik
güvenliği, gönderilen maddenin güvenliği ve kamu güvenliği bakımından, taşımayı söz konusu
ihlal ortadan kaldırılıncaya kadar beklemeye uygun en yakın alanda durdurmakla, taşımayı an-
cak gerekli şartlar yerine getirildiği takdirde devam ettirmekle,

ı) Demiryolu altyapı işletmecisinin, bu Yönetmelikte ve RID’da belirtilen yükümlük-
lerini yerine getirebilmesi için, gerekli bilgileri vermekle,

i) Taşımada görev alan personelin, RID hükümlerine uygun eğitim almasını sağlamakla,
j) Yaptığı taşımalarda meydana gelen kazalarla ilgili olarak, RID hükümlerine göre ha-

zırlanmış bir raporu kaza tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde Bakanlığa vermekle,
k) Taşıma sırasında görev alan personele yangın söndürme cihazlarının kullanımı ko-

nusunda eğitim vermek ve yangın söndürücülerinin görev mahallinde bulunmasını sağlamakla,
l) Sadece taşıması yapılacak olan maddeye uygun olan sarnıç vagon ve vagonları kul-

lanmakla,
yükümlüdür.
Alıcının yükümlülükleri
MADDE 13 – (1) Alıcı;
a) Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü ertelememekle

ve boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra kendisiyle ilgili RID’da öngörülen şartları yerine
getirmekle, 

b) Vagon veya konteynerlerin, RID’ın boşaltmaya ilişkin şartlarının yerine getirilmesi
halinde boşaltılmasını, bu hükümlerin yerine getirilmemesi durumunda ise iade edilmesini sağ-
lamakla, 

c) Diğer tarafların (boşaltan, temizleyici, dezenfekte hizmeti ve benzeri)  yükümlülük-
lerinin üstlenilerek yürütülmesi halinde ilgili RID hükümlerine uymak için uygun tedbirleri
almakla, 

ç) Boşaltmak üzere emrine verilen vagon ve diğer yük taşıma birimlerini süresi içinde
emniyetle boşaltma yapılmasını sağlayacak ekipmana sahip olmakla veya temin etmekle,

yükümlüdür.
Yükleyenin yükümlülükleri
MADDE 14 – (1) Yükleyen;
a) Tehlikeli maddeleri, ancak RID hükümlerine uygun şartlar sağlanmış olması halinde,

taşımacıya teslim etmekle,  
b) Paketlenmiş tehlikeli maddeleri ya da temizlenmemiş boş paketleri taşımacıya ve-

rirken paketlerin zarar görüp görmediğini kontrol etmekle, 
c) Hasarlı veya sızdırma riski taşıyan ya da boş temizlenmemiş tehlikeli madde paket-

lerini hasar giderilene kadar yüklememekle, 
ç) Tehlikeli maddeleri vagona, büyük ya da orta boy dökme yük konteynere yüklerken,

yükleme ve elleçlemeye ilişkin özel koşullara uygun hareket etmekle,
d) Tehlikeli maddeleri doğrudan taşıma için teslim alırken vagon veya büyük kontey-

nerlerin işaret ve etiketlenmesi ile vagon veya büyük konteynerlere turuncu plaka takılmasına
ilişkin RID’da belirtilen koşullara uygun hareket etmekle, 
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e) Paketleri yüklerken, vagon veya konteynere daha önce yüklenmiş olan yükleri de
göz önüne alarak, birlikte yükleme yasaklarına ve ayrıca; besin ve gıda maddelerinin ya da
hayvan yemlerinin ayrı tutulması kurallarına uymakla,

f) Tehlikeli maddeleri yükleyecek personelin bu konuda eğitim almış olmasını sağlamak
ve gerektiğinde bu eğitim belgelerini Bakanlığa ibraz etmekle,

g) Yükleme yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapıl-
masına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulun-
durmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

ğ) Yüklenen tehlikeli yüklerin, vagon içindeki yükleme emniyetinin ilgili ulusal ve
uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olmasını sağlamakla,

h) Tehlikeli maddelerin vagonlara, konteynerlere ve diğer yük taşıma birimlerine yük-
letilmesi işlemlerinin mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış alanlarda
yapmakla,

ı) Tehlikeli maddeler vagonlara yüklenirken, el frenlerinin sıkılı olduğunu kontrol et-
mekle ve gerektiğinde vagonların takozlanmasını sağlamakla,

i) Tehlikeli madde taşımasına tahsis edilen açık vagonların üzerlerinin, yükleme yapıl-
dıktan sonra muşamba/branda ile örtülmesini sağlamakla,

yükümlüdür.
Paketleyenin yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Paketleyen; 
a) RID’da belirtilen ambalajlama veya karışık ambalajlama koşullarına yönelik şartlara

uymakla,
b) Taşımaya hazırlanan paketlerin, ambalajların işaretlenmesi ve etiketlenmesine yö-

nelik RID’da belirtilen şartlara, uygun hareket etmekle,
yükümlüdür. 
Dolduranın yükümlülükleri 
MADDE 16 – (1) Dolduran;
a) Dolum öncesinde; sarnıç vagonların, sökülebilir tanka sahip vagonların, portatif tank

veya tank konteynerlerin, tüplü gaz tankerlerinin/vagonlarının, çok elemanlı gaz konteynerle-
rinin ve ekipmanlarının teknik olarak eksiksiz ve taşımaya uygun olduğunu kontrol etmekle,

b) Tehlikeli madde taşınmasında kullanılan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük
taşıma birimlerinin test, muayene ve kontrol sürelerinin geçerliliğini kontrol etmekle,

c) Dolumu yapılacak tehlikeli maddelere uygun olan ve bu hususta Uygunluk/Onay
Sertifikası bulunan ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük taşıma birimlerine dolum yap-
makla,

ç) Dolum esnasında doldurma kurallarına uygun hareket etmekle,
d) Doldurulan madde için izin verilen azami doldurma oranını ve azami dolum hacim

oranını geçmemekle,
e) Dolumu yaptıktan sonra tankın kapatma tertibatının sızdırmazlığını kontrol etmekle,
f) Doldurulan tehlikeli maddelerin, bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük taşıma bi-

rimlerinin dış yüzeyine bulaşmadığını kontrol etmekle,
g) Tehlikeli maddeleri taşımaya hazırlarken; bu maddenin (a) bendinde belirtilen yük

taşıma birimlerine, turuncu plakanın, işaret veya etiketlerin ve manevra etiketlerinin/levhala-
rının RID hükümlerine uygun şekilde takılmasını sağlamakla,
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ğ) RID hükümlerine göre taşınması özel kurallara veya kısıtlamalara bağlanan tehlikeli

maddelerin dolumunu, yetkili mercilerden bu hususta izin almadıkça yapmamakla,

h) Dolum yaptığı sırada, yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına

ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurma-

makla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla, 

yükümlüdür.

Tank-konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisinin yükümlülükleri

MADDE 17 – (1) Tank-konteyner/portatif tank sahibi veya işletmecisi;

a) Taşıma ünitelerinin yapı, ekipman, test ve markalanmasının RID hükümlerine uy-

gunluğunu sağlamakla, 

b) Tank-konteyner/portatif tankın bir sonraki teste kadar, RID’da yer alan hükümlerin

sağlaması için, gövde ve ekipman bakımını yerine getirmekle, 

c) Gövde veya gövde ekipmanı emniyetinin tamir, tadilat veya bir kaza sonucunda azal-

ma eğilimi gösterip göstermediğini ayrıca kontrol etmekle,

yükümlüdür.

Sarnıç-vagon sahibi veya kullanıcılarının yükümlülükleri

MADDE 18 – (1) Sarnıç-vagon sahibi veya kullanıcıları;

a) Vagonun yapı, ekipman, test ve işaretlemeye ilişkin olarak RID hükümlerine uygun-

luğunu sağlamakla, 

b) Sarnıç-vagonun bir sonraki teste kadar, RID’da yer alan şartları sağlaması için, tank

ve ekipman bakımını yerine getirmekle, 

c) Gövde veya gövde ekipmanı emniyetinin tamir, tadilat veya bir kaza sonucunda azal-

ma eğilimi gösterip göstermediğini ayrıca kontrol etmekle,

yükümlüdür.

Demiryolu altyapı işletmecisinin yükümlülükleri

MADDE 19 – (1) Demiryolu altyapısı işletmecisi;

a) Manevra alanlarına yönelik dâhili acil durum planlarının RID Bölüm 1.11’e uygun

şekilde hazırlanmasını sağlamakla,

b) Taşıma esnasında 12 nci maddede yer alan taşımacıya ait yükümlülük kapsamında

bulunan ve aşağıda yer alan;

1) Her bir vagonun numarasının ve vagon tipinin belirtilmesi suretiyle tren kompozis-

yonuna ait bilgilerine, 

2) Her bir vagonda bulunan tehlikeli maddelerin BM numaraları veya RID Bölüm 3.4

uyarınca sadece tehlikeli maddelerin sınırlı miktarda paketlenip taşınması durumunda ise bu

maddelere ait bilgilere,

3) Her bir vagonun trendeki konum bilgilerine,

sahip olmak ve gerektiğinde ilgili mercilere vermekle yükümlüdür.

Boşaltanın yükümlülükleri 

MADDE 20 – (1) Boşaltan;

a) Boşaltma öncesinde paket, konteyner, tank, ÇEGK veya vagon ve benzeri üzerindeki

bilgiler ile taşıma evrakındaki bilgileri karşılaştırarak doğru yükün boşaltılacağını tespit et-

mekle,
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b) Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, vagonda, tankta veya konteynerde boşaltma
işlemini tehlikeye sokacak ölçüde bir tahribatın olup olmadığını kontrol etmekle, 

c) Bu maddenin (b) bendinde belirtilen bir durumun tespiti halinde, gerekli önlemler
alınıncaya kadar boşaltma işlemine ara vermekle,

ç) Boşaltılması sırasında vagon, tank veya konteynerin dışına bulaşan tehlikeli artıkları
temizlemekle,

d) Boşaltma işlemi tamamlandıktan sonra vana ve kontrol kapaklarının güvenli bir şe-
kilde kapatılmasını sağlamakla, 

e) Taşımayı gerçekleştiren vagonların veya konteynerlerin ürün değişikliği halinde ön-
görülen temizleme ve arındırma işlemlerinin yapılmasını sağlamakla,

f) Tehlikeli maddelerin taşınmasını takiben vagonların ve konteynerlerin tamamen
boşaltılmış, temizlenmiş, gazdan arındırılmış, dezenfekte edilmiş olması durumunda, üzerin-
deki tehlike işaretlerini veya turuncu plakaları kaldırmakla,

g) Boşaltma alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olmasını sağlamakla
ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalıştığını kontrol etmekle,

ğ) Tehlikeli maddelerin vagonlardan, konteynerlerden ve diğer yük taşıma birimlerinden
boşaltılması işlemlerinin, mutlak suretle bu iş için ayrılmış, emniyet şartları sağlanmış alanlarda
yapmakla,

h) Boşaltma yapıldığı sırada yakın çevrede ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapıl-
masına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulun-
durmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Muafiyetler, Özel İzinler, İzlenecek Güzergâhlar, Yükleme, 

Boşaltma ve Stoklama Alanları

Muafiyetler ve özel izinler
MADDE 21 – (1) Bakanlık, tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında, taraf ol-

duğumuz ilgili uluslararası mevzuatta belirtilen muafiyet ve istisnaları uygulayabilir.  
(2) Bakanlık, teknik gelişmeler sonucu yeni tehlikeli maddelerin piyasaya çıkarılmasına

bağlı olarak, söz konusu tehlikeli maddelerin bu Yönetmelik kapsamında taşınması ve elleç-
lenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, taşıma sırasında herhangi bir emniyetsiz duruma
mahal vermemek şartıyla, geçici süreli bir muafiyet veya izin verebilir.

(3) Muafiyetlerde, taşıma şekli ve elleçleme hususları ile tehlikeli yükün yapısı, sınıfı
ve miktarı göz önüne alınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlarda, muafiyet veya özel izin verilebil-
mesi için başvuru sahibi; Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanmış tehlikeli
madde/maddelerin taşınması sırasında alınması gereken güvenlik tedbirlerini içeren bir rapor
ibraz etmek zorundadır. Güvenlik Danışmanı tarafından hazırlanan raporda, aynı zamanda olu-
şabilecek riskler de belirtilmeli ve muafiyet veya özel iznin neden gerekli olduğu gerekçelerle
açıklanmalıdır. Bakanlık başvuru sahibinden daha kapsamlı rapor sunmasını isteyebilir.

(5) Bakanlık, kamu menfaati veya kamu güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda,
ilgili ve yetkili kamu mercilerinin talebi üzerine, bu Yönetmelik hükümleri ile ilgili olarak özel
izin verebilir.

(6) Muafiyet ve özel izinlerin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



İzlenecek güzergâhlar, yükleme, boşaltma ve stoklama alanları
MADDE 22 – (1) Demiryolu şebekesi üzerinde yapılacak tehlikeli madde taşımacılı-

ğında izlenecek güzergâhlar ile istasyon içinde stoklama, yükleme ve boşaltma yapılacak yerler
ilgili Demiryolu Altyapı İşletmecisi tarafından belirlenir.

(2) Demiryolu üzerinden yapılacak askeri mühimmat ve patlayıcı madde taşımacılığın-
da izlenecek güzergâhlar ile istasyon içinde yükleme ve boşaltma yapılacak yerler, ilgili gar-
nizon komutanlıkları ile koordine edilerek o ilin valiliğince tespit edilir.

(3) Demiryolu sahasında tehlikeli maddenin stoklama, yükleme ve boşaltılması için ay-
rılan özel yer olmaması halinde, stoklama, yükleme ve boşaltma yapılamaz.

(4) Karayolu/denizyolu ile gelip demiryolu ile gidecek ya da demiryolu ile gelip kara-
yolu/denizyolu ile gidecek tehlikeli madde yüklü dolu konteynerler, ilgili Demiryolu Altyapı
İşletmecisi veya ilgili Demiryolu Tren İşletmecisine ait alanlarda bu iş için ayrılmış özel alan-
larda, en çok 24 saat süre ile bekletilebilir. Ancak, bu yerlerde konteynerlerin içindeki yükün
başka konteynerlere, vagonlara ve araçlara boşaltılması işlemleri yapılamaz.

(5) Limana gidecek olan tehlikeli madde taşıyan vagonların liman tesisine varışından
en az 3 saat önce bildirim yapması zorunludur. 

(6) Sınıf 1 Patlayıcı maddeler ve nesneler, Sınıf 6.1 Zehirleyici maddeler, Sınıf 6.2 Bu-
laşıcı maddeler, Sınıf 7 Radyoaktif malzemeler sınıfına giren tehlikeli maddelerin taşınmasında
kullanılanlar hariç olmak üzere, tehlikeli madde taşımasında kullanılan temizlenmemiş boş ta-
şıma kapları, boş konteynerler gibi taşıma birimleri; istasyonlarda yükleme boşaltmaları etki-
lemeyecek bir alanda en çok 48 saat bekletilebilir.

(7) Demiryolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tren ve vagonların
Türk Boğazlar bölgesindeki asma köprülerden ve tüp geçitlerinden geçişlerine müsaade edil-
mez. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Danışmanı, Acil Eylem Planı, Eğitim ve Uygulamadan 

Sorumlu Kurumlar

Güvenlik danışmanı 
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taşımacı, gönderen, paketleyen, yük-

leyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan
hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde gü-
venlik danışmanından hizmet alması zorunludur. 

Acil eylem planı
MADDE 24  – (1) Bir kaza ya da ihlalin, insan hayatı ve çevre üzerinde oluşacak olum-

suz sonuçlarını mümkün olduğu kadar minimize etmek üzere, tehlikeli madde taşımacılığı ya-
pan Demiryolu Altyapı İşletmecisi ve/veya Demiryolu Tren İşletmecileri tarafından, manevra
hizmetleri ile tehlikeli madde yükleme, boşaltma ve taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya
da ihlal durumlarında, uygulanmak üzere “Acil Eylem Planı” hazırlaması zorunludur.

(2) Acil eylem planına ilişkin talimatlar işyerlerinde ilgili personele tebliğ edilir ve gö-
rülecek yerlere asılır.

Eğitim
MADDE 25 – (1) Tehlikeli maddelerin demiryoluyla taşınmasında yer alan kişiler, RID

Bölüm 1.3’te belirtilen eğitimleri almak zorundadırlar. Tehlikeli maddelerin demiryoluyla ta-
şınmasında yer alan kişilerin eğitimi ve bu eğitimleri verecek kurum ve kuruluşlara ilişkin usul
ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Denetim

Denetim yetkisi ve kullanımı
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan faaliyetler Bakanlık denetimine

tabidir.
(2) Bakanlık yapacağı denetimleri, kendi personelinin yanı sıra, 655 sayılı Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-
rarnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde yetkilendirilen ve bu Yönetmeliğin 27 nci madde-
sinde belirtilen kamu kurum veya kuruluşları eliyle de yapar. 

(3) Yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar Bakanlıkla her zaman işbirliği içinde olmak ve
Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğe ilişkin olarak verilecek yazılı talimatları yerine getirmek
zorundadırlar.

(4) Yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar, Kanun ve bu Yönetmeliğin kendilerine yükle-
diği görev ve yetkileri doğrudan yerine getirir ve kullanırlar. 

(5) Denetimlerde uygulanacak usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir. 
Denetimle görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları 
MADDE 27 – (1) Bakanlık ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdür-

lüğü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ile Belediye Başkanlıklarının
denetimden sorumlu zabıta birimleri bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak
denetimle görevli ve yetkilidirler.

(2) Denetim yapmakla görevlendirilenler; 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bu Yönet-
melik ve diğer ilgili mevzuat esaslarına göre denetim görevlerini yerine getirmekle ve dene-
timler sırasında tespit ettikleri kusur ve ihlaller için tutanak düzenlemekle yükümlüdürler.

(3) Bakanlık, uyarılmasına rağmen denetim görevini aksatanları ilgili ve yetkili merci-
lere bildirir.

(4) Denetim yapacak personelin en az lise veya dengi okul mezunu olanlar arasından
seçilmesi şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Cezaların Uygulanmasına İlişkin Kurallar

Tutanakları düzenlemeye görevli ve yetkili kılınanlar 
MADDE 28 – (1) İdari para cezası karar tutanağı düzenlemeye yetkili ve görevli per-

sonel aşağıda belirtilmiştir:
a) Yetkilendirilmiş Bakanlık personeli,
b) Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili personeli,
c) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarında görev yapan Gümrük Muhafaza

ve Gümrük Muayene Memurları ve bunların amirleri,
ç) Belediye Başkanlıklarının denetimden sorumlu zabıta memurları ve bunların amirleri.
Tutanakların düzenlenmesi 
MADDE 29 – (1) 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen ve bu Yönetmelikte belir-
tilen hususlara uymayanlar hakkında, 28 inci maddede belirtilen personel tarafından idari para
cezaları için idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
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Tutanak düzenleyenler ile bağlı oldukları kurum ve kuruluşların yükümlülükleri
MADDE 30 – (1) Tutanak düzenleyenler, tutanaklarla ilgili olarak aşağıdaki hususları

yerine getirmekle yükümlüdürler:
a) Tutanaklara, bağlı olduğu kurumun veya birimin adı bulunan kaşe veya damgayı

basmak veya bu kurumun veya birimin adını yazmak.
b) Tutanaklara, kendi adını, soyadını, görev unvanını ve sicil numarasını yazarak veya

bu bilgiler bulunan kaşe veya damgayı her nüshasına basarak imza etmek.
c) Tutanakları, tebliğ yerine geçmek üzere, hakkında işlem yapılana veya temsilcisine

imza ettirmek ve bir nüshasını vermek.
ç) Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için "imza etmedi" kaydı koymak.
d) Zorunlu hallerde resmi ve özel kurum veya kuruluşların sorumluları için "gıyabında"

yazarak kayıt koymak.
(2) Tutanak düzenleyenlerin bağlı olduğu kurum ve kuruluşlar tutanaklarla ilgili olarak

aşağıdaki işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler:
a) Yargı ile ilgili suç tutanaklarının bir örneği yedi iş günü içinde ilgili Cumhuriyet Sav-

cılığına gönderilir ve suç tutanaklarının birden fazla olması halinde bir tutanak listesi tanzim
edilir. 

b) Verilen idari para cezaları tebliğini müteakip bir ay içerisinde ödenir.
c) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jan-

darma Genel Komutanlığı tarafından verilen idari para cezaları ödeme süresi içerisinde muha-
sebe yetkilisi mutemetleri veya muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, mal müdür-
lükleri ve defterdarlık muhasebe müdürlükleri) ödenmemesi halinde, kesinleşmesini müteakip
yedi işgünü içerisinde vergi dairesine bildirilir. Vergi dairelerince bu idari para cezaları
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip
ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

ç) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı birimler tarafından verilen ve ödeme süresi
içerisinde ödenmeyen idari para cezaları kesinleşmesini müteakip Gümrük ve Ticaret Bakan-
lığına bağlı birimler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre takip ve tahsil edilerek genel bütçeye gelir kaydedilir.

d) Belediyeler tarafından verilen ve ödeme süresi içerisinde ödenmeyen idari para ce-
zaları belediyeler tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna
göre takip ve tahsil edilerek belediye bütçesine gelir kaydedilir. 

e) Tutanakların birer örneği değerlendirme için Bakanlığa gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yaptırımlar

İdari para cezası
MADDE 31 – (1) 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi

çerçevesinde bu Yönetmeliğin; 
a) 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı hareket eden gönderene onbin Türk Lirası,

taşımacıya onbin Türk Lirası,
b) 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene her bir yük taşıma

birimi için bin Türk Lirası, taşımacıya her bir yük taşıma birimi için bin Türk Lirası, vagon/tren
üzerindeki işaretleme eksiklikleri için, sorumlu tren personeline her bir yük taşıma birimi için
yüz Türk Lirası,

16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



c) 5 inci maddenin altıncı fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ellibin Türk Lirası,

taşımacıya ellibin Türk Lirası,

ç) 6 ncı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrasında yer alan her bir bende aykırı

hareket eden demiryolu tren işletmecisine, ihlal ettiği her bir bent için bin Türk Lirası, 

d) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre “Faaliyet Belgesi” almadan faaliyette bulunan

gerçek veya tüzel kişilere, binellibir Türk Lirası,

e) 8 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere beşbin Türk Lirası idari para

cezası uygulanır, söz konusu ihlal giderilinceye kadar vagon ve/veya tren güvenli bir alanda

bekletilir ve seferin devamına müsaade edilmez,

f) 8 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre, RID Kısım 6’da belirtilen hükümlere

göre yetkilendirilmiş kuruluş tarafından test, muayene ve sertifikalandırılması yapılmamış yük

taşıma birimlerinin tehlikeli madde taşımacılığında kullanılmasının tespiti halinde her bir yük

taşıma birimi için; gönderene beşbin Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, doldurana

beşbin Türk Lirası,

g) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı hareket eden gönderene, beşbin

Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası,

ğ) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket eden gönderene ikibin

Türk Lirası, taşımacıya ikibin Türk Lirası, tren sorumlusuna beşyüz Türk Lirası,

h) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine aykırı hareket eden gönderene beşbin

Türk Lirası, taşımacıya beşbin Türk Lirası, tren sorumlusuna bin Türk Lirası,

ı) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendine aykırı hareket eden gönderene ikibin

Türk Lirası, taşımacıya ikibin Türk Lirası, tren sorumlusuna beşyüz Türk Lirası,

i) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerin birinci fıkralarındaki bent-

lerde yer alan sorumluluk ve yükümlülüklere aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişilere,

ihlal ettikleri her bir bent için beşyüz Türk Lirası,

j) 22 nci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarına aykırı hareket eden

gerçek veya tüzel kişilere, ihlal ettikleri her bir fıkra için bin Türk Lirası,

k) 22 nci maddenin yedinci fıkrasına aykırı hareket eden gönderene ikiyüzellibin Türk

Lirası, taşımacıya ikiyüzellibin Türk Lirası, 

l) 23 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket ederek Tehlikeli Madde Güvenlik

Danışmanı istihdam etmeyen veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı hizmeti almayan iş-

letmelere onbin Türk Lirası,

m) 24 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere beşbin

Türk Lirası,

n) 25 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden işletmelere beşbin Türk Lirası,

idari para cezası uygulanır. 

(2) Bu maddede belirtilen idari para cezaları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değer-

leme oranında artırılarak uygulanır.

(3) İdari para cezası karar tutanağı ve tebligat ve idari yaptırımların uygulanması usu-

lüne ilişkin hususlarda, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygu-

lanır.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tehlikeli maddelerin taşınmasında sigorta yaptırma zorunluluğu

MADDE 32 – (1) Demiryolu tren işletmecileri sahip oldukları tehlikeli madde taşıyan

demiryolu araçlarına, Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

yaptırmak zorundadır.

(2) Demiryolu Tren İşletmecileri kayıtlı özmal ve sözleşmeli tüm tren ve/veya vagonlar

için Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan teh-

likeli madde taşımacılığı yapamazlar.

(3) Denetimler sırasında bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sigortanın yapılmadığı

tespit edilirse, taşımanın başlamış olması halinde, taşımanın devamına en yakın istasyona kadar

izin verilir.

Güncelleme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik, ilgili uluslararası anlaşmalar ve standartlardaki de-

ğişmeler dikkate alınarak güncel tutulur.

Sorumlu hizmet birimi

MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, Yönetmeliğin 21 inci ve 35 inci mad-

deleri hariç  Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler Tehlikeli Mal ve Kombine

Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yetkilendirme

MADDE 35 – (1) Bakanlık, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları,

hizmetin hızlı/etkin/yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, bu Yönetmelik kapsamında

yerine getirmekle yükümlü olduğu iş ve işlemlerin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar

çerçevesinde yürütmek üzere; kamu kurum/kuruluşlarını, üniversiteleri, 18/5/2004 tarihli ve

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamına giren

birlik ve odalar ile TÜRKAK tarafından TSE ISO/IEC 17020 standardına göre muayene ku-

ruluşu olarak akredite edilen ve Bakanlık tarafından tasnif kuruluşu olarak yetkilendirilen ve

yetkilendirildikleri Birleşmiş Milletlerin ilgili örgütleri tarafından ilan edilen kuruluşları yet-

kilendirebilir.

a) Yetkilendirme, düzenlenecek bir protokol/sözleşme ile yapılır. Bu protokol/sözleş-

mede yetkilendirmenin konusu, süresi ve mutabakata varılan hususlar açıkça belirtilir.

b) Yetkilendirme, yetkilendirmenin konusu ve niteliği gözetilmek suretiyle en az 1 yıl

en fazla 5 yıl süreyle yapılabilir. Yetkilendirme, süresinin sonunda yenilenebilir.

c) Bakanlık, yetkilendirmenin konusuna, niteliğine ve özelliğine göre aynı konuda bir-

den fazla kamu kurum/kuruluşu, üniversite veya muayene kuruluşunu yetkilendirebilir.

ç) Yetkilendirme kapsamında üretilecek hizmetler için alınacak/ödenecek ücretler Ba-

kanlık tarafından onaylanır.

d) Yetkilendirilmiş olanlar ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenleme-

lere uymakla yükümlüdürler. Bakanlık, yetkilendirmenin kullanımı ile ilgili olarak gerektiğinde

her türlü denetimi yapar.
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e) Yetkilendirilmiş olanların ilgili mevzuata ve Bakanlıkça yayımlanan idari düzenle-

melere uymaması halinde yapılmış olan yetkilendirme, Bakanlık tarafından iptal edilir.

f) Yetkilendirme, Bakanlığın bu konudaki görev, sorumluluk ve yetkisini ortadan kal-

dırmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ulusal ve tehlikeli

maddelerin demiryoluyla taşıması hususunda taraf olduğumuz uluslararası mevzuat hükümleri

uygulanır.

(2) Tehlikeli madde ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası mevzuatta idarenin veya yet-

kili kurumun kararına, takdirine veya düzenlenmesine bırakılmış hususlar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, Bakanlıkça tebliğ, yönerge,

genelge veya talimatla düzenleme yapılabilir. 

Diğer hükümler

MADDE 37 – (1) Tehlikeli madde taşıyan bir trenin, kalkış ve varış noktaları arasında

denizyolu veya karayolunu kullanması halinde; taşımacı kısmen kullandığı bu diğer taşıma

türlerinin kullanımı esnasında o türe ait tehlikeli madde taşımacılığı mevzuatına uymak zorun-

dadır.

Mevcut vagonların onay sertifikası 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tehlikeli maddelerin yurtiçinde taşınmasında kullanılan ve

bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce imal edilmiş ve vagon uygunluk/onay sertifi-

kası bulunmayan sarnıç vagon ve vagonlara Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre va-

gon uygunluk belgesi düzenlenir.

Sertifikalandırılmamış ambalajların kullanılması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce üretilmiş olan am-

balajlar için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu amba-

lajların yurtiçinde tehlikeli madde taşımacılığında kullanımına 31/12/2017 tarihine kadar mü-

saade edilir.

Yürürlük

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri yayımlandığı tarihte,

b) Diğer hükümleri 1/1/2016 tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanı yürütür. 

Ek-1

İzin Alınması Gereken Tehlikeli Madde sınıfı İzin Alınması Gereken İlgili/Yetkili Merci

RID da yer alan Sınıf 1’deki maddeler İçişleri Bakanlığı

RID da yer alan Sınıf 7’deki maddeler Enerji ve Tabii Kay. Bakanlığı (TAEK)
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Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU PERSONELİ
SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Kurul personelinin açıktan ve naklen atanmasına iliş-

kin usul ve esasları düzenlemektedir.
(2) Haklarında özel düzenlemeler bulunan personele ilişkin hükümler saklıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar

Yüksek Kurulu Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,  
b) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanını,
c) Başkanlık: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığını,
ç) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterini,
d) Genel Sekreterlik: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğini,
e) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,
f) Kurul personeli: Kurulda görev yapan hâkim ve savcı sınıfı dışındaki naklen veya

açıktan atanan personeli,
g) Merkezi sınav: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavı,

ğ) Sınav komisyonu: Sınavlara ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Başkan tarafından
görevlendirilen hâkim sınıfından üç asıl ve üç yedek üyeyi,

h) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki, Atatürk İlkeleri ve
İnkılâp Tarihi ile genel kültür bilgisinin ölçülmesini ve bir konuyu kavrama ve ifade etme ye-
teneğinin değerlendirilmesini,

ı) Uygulama sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki becerinin değer-
lendirilmesini,

i) Yarışma sınavı: Sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavından oluşan giriş sınavını,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanmaya İlişkin Şartlar

Genel şartlar
MADDE 4 – (1) Kurulda Devlet memuru olabilmek için;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde

belirtilen genel şartları taşımak,
b) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,
c) Merkezi sınava girmiş ve geçerliliği devam eden puanı bulunmak,
gerekir.

16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Özel şartlar
MADDE 5 – (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre

aşağıdaki şartlar aranır:
a) Avukat kadrolarına atanabilmek için avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, istatistikçi ve psikolog kadrolarına atanabilmek için fakültelerin ilgili bö-

lümlerinden mezun olmak,
c) Mütercim kadrolarına atanabilmek için; 
1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip

olduğunu belgelemek,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Elektronik, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikas-

yon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem mühendisliği
bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek; programlama dillerini veya veri tabanı yönetim sistem-
lerini veya bilişim ağları teknolojilerini veya işletim sistemlerini bildiğini belgelemek,

3) YDS’de en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip
olduğunu belgelemek,

d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte/yüksekokullardan mezun olmak ya

da diğer fakülte/yüksekokullardan mezun olanlar için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgi-
sayar programcısı sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan ya da yük-
seköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,
3) YDS’den en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dengi yabancı dil bilgisine sahip

olduğunu belgelemek,
e) Tekniker kadrolarına atanabilmek için yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun

olmak,
f) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bö-

lümlerinden mezun olmak, 
g) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek

için fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının
adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların
ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu
olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca
düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip

olmak,
h) Sekreter, dağıtıcı ve hizmetli kadrosuna atanabilmek için en az lise veya dengi okul

mezunu olmak,
gerekir.
(2) Mali hizmetler uzmanlığı ve mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrolarına,

6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Malî Hizmetler Uzmanlığı Yö-
netmeliği hükümleri uyarınca atama yapılır.
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(3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile şoför kadroları için uy-
gulama ve sözlü, diğer kadrolar için ise sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavı yapılır.

(4) Hizmetli ve şoför kadroları için merkezi sınavdan en az 60 puan, diğer kadrolar için
ise merkezi sınavdan en az 70 puan alınması şarttır.

(5) Kurul personeli olarak atanacaklar hakkında yapılacak arşiv araştırması sonucunun
olumlu olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Kadroların belirlenmesi ve sınav ilanı 
MADDE 6 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Genel

Sekreterliğin önerisi üzerine Başkan tarafından belirlenir.  
(2) Sınav, başvuru süresi başlamadan en az onbeş gün önce olmak üzere Genel Sekre-

terlikçe Kurulun internet sitesinde ve ülke çapında baskı sayısı yüksek gazetelerden biri ve uy-
gun görülecek diğer araçlar ile ilan edilir. Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,
b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,
c) Başvuru yeri ve şekli,
ç) Adaylarda aranacak şartlar,
d) Sınavın yeri ve zamanı,
e) Sınavın şekli,
gösterilir.
Başvuru ve başvuruların incelenmesi
MADDE 7 – (1) Adaylar sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre başvurularını

yapar.
(2) Başvurular ilanda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da yapılabilir.
(3) Başvurular komisyonca incelenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar il-

gilisine yazılı olarak bildirilir.
Sınav komisyonu ve görevleri 
MADDE 8 – (1) Komisyon, Başkan tarafından görevlendirilecek Genel Sekreter veya

Genel Sekreter yardımcısının başkanlığında, hâkim sınıfından toplam üç asıl ve üç yedek üye-
den oluşur.

(2) Uygulama ve sözlü sınavlarına ilişkin her türlü işlem komisyonca yürütülerek, ni-
telikleri uyanların atamalarının yapılması Başkana teklif olarak sunulur.

(3) Atama yapılacak kadronun teknik bilgi veya uzmanlık gerektirmesi halinde, komis-
yon üyelerine yardımcı olmak amacıyla konusunda uzman görevliler komisyona çağrılabilir.
Bu şekilde çağrılıp bilgisine başvurulan uzmanın oy hakkı bulunmaz.

(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil)
kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev
alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Yarışma sınavı
MADDE 9 – (1) Yarışma sınavı, sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavından oluşur.

Yarışma sınavına merkezi sınavdan alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan
başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır.  Yarışma sınavına
katılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sınava davet edilir.

(2) Uygulama sınavı yapılan kadrolarda, uygulama sınavından sonra sözlü sınav yapılır.
Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü sözlü sınava çağrılır.
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Uygulama sınavı
MADDE 10 – (1) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları

için yapılacak uygulama sınavında;
a) Komisyonca belirlenen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işa-

retlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazılması şarttır.
b) Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı,

yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin
anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.

c) Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edil-
mek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenir.

(2) Şoför kadroları için yapılacak uygulama sınavı, araç başında ve kullanma becerisi
ölçülmek suretiyle yapılır.

(3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki beceriye
ilişkin konulardan uygulama sınavı yapılabilir.

(4) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadroları hariç diğer
kadrolar için yapılacak uygulama sınavında en az 70 puan alınması şarttır.

(5) Uygulama sınavı bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme so-
nuçları EK-2’de yer alan birleştirme tutanağında gösterilir.

(6) Uygulama sınav sonuçları EK-3’te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine iş-
lenir.

Sözlü sınav  
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav;
a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
(2) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; 
a) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmenliği kadrolarına atanacak-

lara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, 
b) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacak olduğu kadronun gerektirdiği teknik bil-

giye,
ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur. 
(3) Yapılan değerlendirme, komisyon üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK-1’de

yer alan aday değerlendirme formuna işlenir.
(4) Sözlü sınav bitirildikten sonra komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları

EK-2’de yer alan birleştirme tutanağında gösterilir. 
(5) İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70

puan alması gerekir.
(6) Sözlü sınav sonuçları EK-3’te yer alan nihai başarı listesinin ilgili hanesine işlenir.
Değerlendirme
MADDE 12 – (1) Değerlendirme; uygulama sınavı yapılmayan kadrolar için adayların

merkezi sınavdan aldıkları puanın % 60’ı, sözlü sınavından aldıkları puanların % 40’ı; uygu-
lama sınavı yapılan kadrolar için ise merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının
% 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılır.
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Nihai başarı listesi ve ilânı
MADDE 13 – (1) Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sı-

ralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek su-
retiyle nihai başarı listesi düzenlenir ve sınavın bitimini takip eden on gün içinde Kurulun in-
ternet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak da bildirilir.

(2) Belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi
sınav puanı,  uygulama sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıra-
lamada üstte yer alır.

(3) Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren
onbeş gün içinde Genel Sekreterliğe başvurmaları gerektiği tebliğ edilir. Kanuni bir mazereti
olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin ata-
maları yapılmaz.

Nihai başarı listesine itiraz
MADDE 14 – (1) Adaylar nihai başarı listesine 13 üncü maddeye göre yapılacak olan

ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar komisyon ta-
rafından on gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itiraz sonucu ilgiliye yazılı olarak bildi-
rilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 15 – (1) Sınav belgelerinin saklanması ve imhası  16/5/1988 tarihli ve 19816

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavı Kazananların Atanması

Atama sırasında istenilecek belgeler
MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazananların;
a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya Genel Sekreterlikçe ya da ilgili öğ-

retim kurumunca onaylı örneğini,
b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Genel Sekreterlikçe onaylı örneği

ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya
Genel Sekreterlikçe onaylı örneğini,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına, adli
sicil ve erkek adaylar yönünden askerlik bakımından sakıncasının bulunmadığına dair yazılı
beyanını, 

ç) Altı adet vesikalık fotoğrafını,
d) Mal bildirim beyanını,
e) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Komisyonca onaylı örneğini,
vermeleri gerekir.
Atama
MADDE 17 – (1) Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek

şekilde nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yapılır.
(2) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen

adayların atamaları yapılmaz. Bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar
iptal edilir ve ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır.
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(3) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden

dolayı adli bir soruşturma veya kovuşturma bulunanların atamaları soruşturma veya kovuştur-

ma sonuçlanıncaya kadar bekletilebilir.

(4) Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine

başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir. Ataması iptal

edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama

yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Naklen, Açıktan Yeniden, Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Atama

Naklen ve açıktan yeniden atama

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen

veya açıktan yeniden atanabilmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınması gerekir.

(2) Naklen atanabilmek için ayrıca muvafakat alınmış olması şartı aranır.

Mazerete dayalı naklen atamalar

MADDE 19 – (1) Kurul personeli; sağlık, eş durumu, can güvenliği ve engellilik du-

rumu nedenleriyle, taleplerinin bulunması halinde, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun

görmesi üzerine, mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra

teşkilatı kadrolarına atanabilirler.

(2) Mazerete dayalı atanma talepleri hakkında 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Ba-

kanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle

Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Hizmet gereği atama

MADDE 20 – (1) Kurul personelinden;

a) Hizmetine ihtiyaç duyulmayanlar,

b) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda Kurulda kalmasının uygun

olmadığı saptananlar,

c) Hizmetinden verim alınamaması veya hizmetin gereklerine aykırı tutum ve davra-

nışlarda bulunması nedeniyle Kurulda kalması uygun görülmeyenler,

Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın uygun görmesi üzerine, mükteseplerine uygun ola-

rak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına atanabilirler.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Görevlerine

İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ 

İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN 

ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE 

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya

Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler

Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “20’sine” ibaresi “son gününe”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Beyan ve Ödeme Aylarına Ait Tablo:

Ticari İletişim Gelirinin Üst Kurul Payının

Elde Edildiği Ay: Beyan Edilecek Tarih: Ödeneceği Tarih: 

Ocak Şubat ayı sonuna kadar 20 Nisan’a kadar

Şubat Mart ayı sonuna kadar 20 Mayıs’a kadar

Mart Nisan ayı sonuna kadar 20 Haziran’a kadar

Nisan Mayıs ayı sonuna kadar 20 Temmuz’a kadar

Mayıs Haziran ayı sonuna kadar 20 Ağustos’a kadar

Haziran Temmuz ayı sonuna kadar 20 Eylül’e kadar

Temmuz Ağustos ayı sonuna kadar 20 Ekim’e kadar

Ağustos Eylül ayı sonuna kadar 20 Kasım’a kadar

Eylül Ekim ayı sonuna kadar 20 Aralık’a kadar

Ekim Kasım ayı sonuna kadar 20 Ocak’a kadar

Kasım Aralık ayı sonuna kadar 20 Şubat’a kadar

Aralık Ocak ayı sonuna kadar 20 Mart’a kadar”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki

cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Beyannamenin kanuni süresinden sonraki ilk otuz gün içinde verilmesi hâlinde bu fıkrada be-

lirlenen ceza tutarı 1/10 oranında, devam eden otuz gün içinde verilmesi hâlinde ceza tutarı

1/5 oranında, devam eden günlerde verilmesi hâlinde ise ceza tutarı tam olarak uygulanır.” 

“(2) Beyanname vermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 30 gün içerisinde be-

yannamelerini göndermeleri ile tahakkuk eden ticari iletişim gelirleri Üst kurul payının öden-

mesi bir yazı ile bildirilir. Beyannamesini göndermeyen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların

hesapları Üst Kurulun bildirimi üzerine Maliye Bakanlığınca incelemeye alınır. Bu suretle bu-

lunacak matraha göre hesaplanan ticari iletişim gelirleri Üst kurul payı ve faizi bu Yönetmelik

hükümlerine göre tahsil edilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşa-

ğıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fıkra uyarınca Üst Kurulun medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan bilgi ve belge talebi, 10

uncu maddede düzenlenen yeminli mali müşavirler aracılığıyla istenen tasdik raporları ile Vergi

Dairesi onaylı bilanço ve gelir tablolarını kapsar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(1) Medya hizmet sağlayıcıları, ticari iletişim gelirlerinin ve buna isabet eden Üst Ku-

rul paylarının Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde beyan edilip

edilmediğinin denetimi ve kontrolü amacıyla 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhase-

beci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçevesinde yılda en

az bir defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenlettirerek ait olduğu yılı takip eden yılın

Haziran ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir. Lisans tipleri veya beyan edilen yıllık ticari ile-

tişim geliri büyüklüğü dikkate alınarak medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarından, yeminli mali

müşavir tasdik raporu düzenletme zorunluluğu bulunmayanları belirlemeye Üst Kurul yetkili-

dir. Yeminli mali müşavir raporu düzenlettirme zorunluluğu bulunmayan medya hizmet sağla-

yıcı kuruluşları her yıla ait bilanço ve gelir tablolarını mükellefi oldukları vergi dairelerinden

tasdik ettirerek takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Üst Kurula gönderir.” 

(4) İstenilen tasdik raporlarının birinci fıkrada belirtilen sürede gönderilmemesi halinde

medya hizmet sağlayıcı kuruluş uyarılır ve onbeş günlük süre verilir. Bu süre içerisinde yü-

kümlülüğünü yerine getirmeyen kuruluş hakkında 9 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca

idari para cezası uygulanır ve kuruluş hesaplarının denetlenmesi Maliye Bakanlığından talep

edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

geçici madde 1 eklenmiştir.

İlk defa yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenleme zorunluluğu getirilen med-

ya hizmet sağlayıcıları için uygulama başlangıcı 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri çerçeve-

sinde yeminli mali müşavir tasdik raporu düzenleme zorunluluğu getirilen medya hizmet sağ-

layıcıları için, 10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü 1/1/2016 tarihinden itibaren uygula-

nır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/8/2011 28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 2/2/2013 28547
2- 12/12/2013 28849
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Mardin Artuklu Üniversitesinden:
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mardin Artuklu Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarından olu-
şan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ens-
titüler için tanımlanan, enstitüde eğitim programı bulunan akademik birimleri,

ç) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Anabilim dalında lisansüstü programlarda fiilen
görev yapan öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

d) Anabilim Dalı Başkanı: Üniversitenin anabilim dalı başkanını,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği
niteliklere sahip öğretim görevlisini,

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

g) Enstitü: Üniversiteye bağlı fen bilimleri, sosyal bilimler ve Türkiye’de yaşayan diller
enstitüsünü,

ğ) Enstitü Kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve ilgili enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-
cıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
i) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi

sistemi ya da AKTS ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilme-
sini,

j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim için enstitüye kayıtlı yüksek lisans, sanatta

yeterlik veya doktora öğrencisini,
l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde, hazırladıkları bilimsel bir konunun,

incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunulan ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,
m) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunu,
n) Tez: Yüksek lisans veya doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bi-

limsel çalışmayı,
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o) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-
malarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen en az biri tez danışmanı olmak üzere
üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
p) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
r) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,
s) Yarıyıl: İlgili eğitim-öğretim döneminin başladığı günden bir sonraki yarıyılın baş-

ladığı güne kadar geçen süreyi,
ş) Yeterlik Sınavı: Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili

konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasını sağlayan sınavını,
t) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Adayların, ALES den başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış ol-

maları gerekir. Yüksek lisans programına başvuruda bulunabilmek için belirlenen ALES puanının
alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Konservatuvara
öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma koşulu aranmaz.

c) Adayın başarılı sayılabilmesi için ALES (taban 55) puanının % 50 si, yüksek lisans
başvurularında lisans not ortalamasının, doktora başvurularında ise yüksek lisans not ortala-
masının esas alınması, 100 lük not sisteminde- taban puan 60 olmak üzere akademik başarı
not ortalamasının % 15’i, yabancı dil puanının  % 15’i esas alınır. Diğer % 20’lik kısma ise
anabilim /anasanat dalları karar verir. İlgili anabilim dalı/sanat dalı diğer % 20 lik kısmı aka-
demik not ortalaması, ALES ve yabancı dil puanına dağıtabileceği gibi mülakat, bilim sınavı,
niyet mektubu şeklinde de değerlendirebilir. Nihai değerlendirmede ortaya çıkabilecek eşitlik
durumunda öncelikli olarak ALES puanı üstünlüğü, eşitliğin bozulmaması durumunda mülakat
not üstünlüğü esas alınır.

ç) Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır.
Bu hesaplamalar sonrasında 55 puan veya daha yüksek puana sahip olan adaylar, aldıkları
puanlara göre sıralanarak yüksek lisans programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde
sınavın bilim aşamasından başarılı kabul edilir. Bilim sınavı enstitü yönetim kurulu kararına
göre yazılı, sözlü veya her ikisinden de yapılır.

d) Anabilim dalları başvuru kabulünde alan sınırlaması getirebilir. Anabilim dalları ta-
ban puanların ALES ve yabancı dil çerçeve yönetmeliğe aykırı olmayacak şekilde yükseltil-
mesine karar verebilirler.

e) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(2) Yüksek lisans eğitim programlarına yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet

eden Türk vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Lisans diplomasına sahip olmak, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen şartları

yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara ka-
bul edilir.
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b) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans diplomalarına ilişkin denklik
belgesinin aslını veya enstitü tarafından onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan yüksek lisans
programları için lisansüstü programlarını izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üni-
versitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından
görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından
yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar
çıktısını, eğitim dili Türkçe dışında olan yüksek lisans programları için ilgili dili lisansüstü
programları izleyebilecek düzeyde bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş
kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek ilgili alanda üç uz-
mandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını
gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı
Türkçe tercümesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

c) Adayların başarı notları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
hesaplanır.

ç) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
Doktora programlarına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Doktora programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş

hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ile fen fakültesi mezunlarının ise lisans
veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-
ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) ÜDS, KPDS veya YDS den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanlara eşdeğer bir
puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar başvurulan programların özelliklerine göre Se-
nato kararı ile yükseltilebilir.

c) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; adayın yüksek lisans not ortalaması 100
puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Doktora programına başvuruda bulu-
nabilmek için yüksek lisans not ortalamasının alt sınırı Senato kararı ile yükseltilebilir.

ç) Doktora programına başvuranların, ALES den başvurduğu programın puan türünde
en az 55 puan almış olmaları gerekir. ALES için belirlenen taban puan Senato tarafından yük-
seltilebilir. Ancak, Üniversitede tezli yüksek lisans eğitimine başlayıp eğitimini başarı ile ta-
mamladıktan sonra, en fazla bir yarıyıl ara vererek Üniversitede doktora eğitimine başlayacak
olanlarda yeniden ALES e girme şartı aranmaz.

d) Güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvara öğrenci kabulünde ALES e girmiş olma
koşulu aranmaz.

e) Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50’si, yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının % 15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve bilim mülakat sınavının % 20'sinin
toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan al-
mış olması gerekir. Bilim mülakat sınavından 70 ten daha düşük not alanların başarı notları
hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sı-
ralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

f) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
(2) Doktora programlarına yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk

vatandaşlarının kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yüksek lisans diplomasına sahip olmak, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen

şartları yerine getirmek kaydıyla, Yükseköğretim Kurulu kararlarında belirtilen esaslar çerçe-
vesinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla belirlenen kontenjan dâhilinde ve bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü prog-
ramlara kabul edilir.

Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



b) Yabancı uyruklu adayların, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil-
lerinden birinden ÜDS, KPDS veya YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu asgari puanlar baş-
vurulan programların özelliklerine göre Senato kararı ile yükseltilebilir.

c) Adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları yüksek lisans diplomalarına ilişkin
denklik belgesinin aslını veya enstitüce onaylı suretini, eğitim dili Türkçe olan doktora prog-
ramları için lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından gö-
revlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından ya-
pılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslı veya bilgisayar
çıktısını, eğitim dili Türkçe dışında olan doktora programları için ilgili dili lisansüstü prog-
ramları izleyebilecek düzeyde bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş ku-
rumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek ilgili alanda üç uz-
mandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını
gösteren belgenin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı
Türkçe tercümesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

ç) Adayların başarı notları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslara göre
hesaplanır.

d) Adaylardan istenecek diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.
Sanatta yeterlik eğitim programlarına öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Sanatta yeterlik eğitim programlarına öğrenci kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; yüksek lisans diplomasına

sahip olmaları, güzel sanatlar fakültesi ile konservatuvarlar haricinde yüksek lisans diploması
ile başvuranların ALES’in sözel kısmından 55 puana sahip olmaları gerekir. Sanatta yeterlik
çalışmasına, bu koşullara ek olarak, doktora programına öğrenci kabulündeki esaslara uygun
olarak öğrenci alınır.

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adaylar, başvurdukları
programların öğrenci kabul şartlarını yerine getirmeleri ve eğitim-öğretim faaliyetlerini izle-
yebilecek kadar Türkçe bildiklerini belgelemeleri durumunda, ilgili anabilim dalının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü eğitim programlarına kabul edilir.

c) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme, dip-
lomaların verilmesi ve bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamaları, Yükseköğ-
retim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara
göre yürütülür.

ç) Enstitüler; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, Türk ve yabancı
uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli şartları ve belgeleri, son başvuru tarihini
ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilanlar, öğrenci almak üzere yılda iki kez
verilebilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-

rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-

daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.
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ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylar.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul için, adayın yüksek lisans veya doktora progra-
mını kazanmış olması gerekir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilen adaylar için, progra-
mın başladığı ilk hafta içinde ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile bir danışman atanır.

(3) Bilimsel hazırlık programı, her yarıyıl en az 10 kredilik dersten oluşur. Bu dersler
anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne önerilir. Her öğrenciye uygulanacak
bilimsel hazırlık programı dersleri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

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

(5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, sınavlar, derslerden başarılı sayıl-
ma şartları, kayıt silme gibi hususlar, yüksek lisans programlarındaki esaslarla aynıdır. Ancak,
birinci yarıyılın sonunda başarısız olunan dersler için ikinci yarıyılın sonunda tekrar sınav ya-
pılır. İkinci yarıyılda başarısız olunan dersler için ayrıca sınav yapılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında ders tekrarı yapılmaz. Bilimsel hazırlık programı so-
nunda başarısız olan öğrencinin lisansüstü kaydı silinir. Bu programda geçirilecek süre, en çok
bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Programda geçirilen süre bu Yö-
netmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programı çerçevesinde alınması öngörülen dersler, adayın daha
önce almadığı lisans veya lisansüstü dersler arasından içerikleri de dikkate alınarak seçilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğ-
renci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş
başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortala-
masının; yüksek lisans için 70 (CC), doktora için 75 (CB) veya daha yüksek olması gerekir.
Ayrıca, öğrencinin ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını sağlamış olması gerekir. Doktora
programlarına yatay geçiş yapabilmek için adayın halihazırda kayıtlı olduğu programda aynı
alanda veya farklı alanlarda aldığı tüm dersleri geçerek başarı ile tamamlamış ve üniversitemiz
lisansüstü yönetmeliğinde yer alan doktora giriş şartlarını taşıyor olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu prog-
ramda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ek-
leyerek yarıyılın başlama tarihinden en az onbeş gün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur.
Başvuru belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlığına
gönderilerek görüş istenir. Bu görüş enstitü yönetim kurulunda değerlendirilerek karara bağ-
lanır.

(3) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin süresi; lisansüstü programa kayıt ta-
rihinden başlamak üzere, öğrenimine kaldığı dönemden itibaren devam edecek şekilde hesap-
lanır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin, daha önce almış olduğu lisansüstü derslerin
hangilerini ve en fazla kaç krediyi zorunlu ders yüküne saydırabileceği, ilaveten kaç kredilik
ders alması gerektiği ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrencinin eksik kalan kredisi
kayıtlı olduğu enstitüde ders alma süresi içerisinde tamamlanır.

(5) Hâlihazırda kayıtlı olduğu alandan Üniversite bünyesindeki farklı bir doktora prog-
ramına başvuran adaylar, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisiyle bilimsel hazırlık sürecine
tabi tutulabilir.
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Lisansüstü programlarına kayıt
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik sınavını kazanan adayların

listesi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan
edilir. Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Kayıt ve kabul şartları, ilgili enstitü yö-
netim kurulunca belirlenir. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylanan örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim
harcını yatırdıktan sonra, danışmanına ve anabilim dalı başkanına ders kayıt formunu onaylatıp
öğrenci işleri daire başkanlığı öğrenci otomasyon sistemine giriş yaparak ders kaydını yenile-
mek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi bizzat öğrenci tarafından yapılır. Ders kaydı süresi için-
de kaydını yenilemeyen öğrenci, kayıt süresi bitiminden itibaren en geç üç iş günü içinde ma-
zeretini belgelendirmek kaydıyla enstitüye başvurur. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir
sağlık kurumundan alınan sağlık raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun enstitü yönetim
kurulunca kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun görülen öğrencilere ders kaydı yenileme
hakkı verilir. Mazereti uygun görülmeyen öğrenciler, o yarıyılda ders kaydını yenileyemez,
derslere ve seminerlere giremez ve bu süre öğrencilik süresinden sayılır.

(3) Danışman, her yarıyıl başında lisansüstü öğrencilerle birlikte enstitüde açılan dersler
içerisinden öğrencinin alacağı dersleri belirler, ders kayıt formuna ve öğrenci işleri daire baş-
kanlığı otomasyon sistemine giriş yaparak enstitüye bildirir. Öğrenci, yarıyıl başladıktan sonra
en geç iki hafta içerisinde o yarıyıl programda açık olan başka dersleri kredi sınırını aşmamak
koşuluyla alabilir veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilir. Bu değişiklik, ancak anılan
süre içinde danışmanın, anabilim dalı başkanının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ger-
çekleşir.

(4) Enstitüye kesin kayıt hakkı kazanmasına rağmen, kaydını yaptırmayan öğrencinin
öğrencilik hakları düşer. Hakkını kaybeden öğrencinin yerine bir defaya mahsus olmak üzere
sıralama listesine göre öğrenci alınabilir. Konuyla ilgili işlemler enstitü yönetim kurulu tara-
fından karara bağlanır. Bu işlemler yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde so-
nuçlandırılır.

Kayıt dondurma
MADDE 11 – (1) Enstitü yönetim kurulu, öğretimi devamlı etkileyen haklı ve geçerli

nedenlerden dolayı, lisansüstü programlara devam edemeyen öğrencilerin öğrenim sürelerini,
en fazla iki yarıyıla kadar, danışmanın ve anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınmak
koşuluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu sürenin dışındadır. Kayıt dondurma süresi, toplam
eğitim süresine dâhil edilmez. Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:

a) Süreli olarak yurt içi veya yurt dışında yapılacak öğrenim veya görevlendirmeler.
b) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kapsamı ve süresi
MADDE 12 – (1) Lisansüstü eğitim ve öğretim; yüksek lisans, doktora ve sanat dalla-

rında yapılan sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan;
a) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu prog-

ramların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığı-
nın teklifi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Tezsiz yük-
sek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz. Bu programların amacı ve kapsamı aşa-
ğıda gösterilmiştir:

1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanların, bilimsel araş-
tırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
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sağlamaya yönelik azami üç yıllık bir programdır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci
ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kuru-
lunun onayıyla kesinleşir.

2) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan
lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlara, mesleki ko-
nularda derinlik kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermeye
yönelik azami üç yıllık bir programdır.

b) Doktora programı; yüksek lisansa dayalı, öğrencilere bağımsız araştırma yapma, bi-
limsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaya yönelik azami altı yıllık bir
programdır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi,
anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla alınır.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisansa dayalı, özgün bir sanat eserinin ortaya ko-
nulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaç-
layan azami altı yıllık bir programdır. Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili ka-
rarlar danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
alınır.

(2) Lisansüstü öğretimde süreler güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yarıyıl esasına göre
düzenlenir. Her yarıyıl, en az ondört haftadır. Yarıyıl süresi enstitülerin ilgili kurullarınca uza-
tılabilir.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 13 – (1) Derslere devam zorunludur. Devamsızlığı, teorik derslerin %30 unu

ve uygulamaların %20 sini aşan öğrenciler, o derse devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmaz.
Öğrenciler, ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devam-
sız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınavlara giremez. Ancak, sağlık durumlarının dü-
zeldiğini yeni bir sağlık raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve sınavlara alınırlar.

(2) Devam yoklamaları, enstitü müdürlüğünce belirlenen yöntemlere göre, dersin öğ-
retim elemanı tarafından yapılır. Devam çizelgeleri, dönem sonunda not çizelgeleri ve sınav
evrakları ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Ders tekrarı
MADDE 14 – (1) Teorik derslerin devam koşulunu sağladıkları halde başarısız olan

öğrenciler, bu derslere yeniden kayıt yaptırdıklarında, derse devam etmek zorunda değildir;
ancak ara sınava katılmak zorundadır.

(2) Sadece uygulamadan oluşan derslerden devam koşulunu sağladıkları hâlde başarısız
olan öğrenciler, uygulamalara ve ara sınavlara katılmak zorundadır.

(3) Teori ve uygulamadan oluşan derslerde devam koşulunu sağladıkları halde, yapılan
uygulama sınavında başarısız olan öğrenciler, bu derse yeniden kayıt yaptırdıklarında derse ve
uygulamalara devam etmek, verilecek ödev ve projeleri hazırlamak ve ara sınava katılmak zo-
rundadır.

(4) Öğrenciler devamını aldıkları ve başarısız oldukları bir derse devam etmek isterlerse,
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurur. Başvurunun uygun görül-
mesi halinde, öğrenci dersi ilk defa alan öğrenciler gibi devam ve diğer koşulları yeniden yerine
getirmek zorundadır. Bu öğrencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak için yapacakları
başvurular dikkate alınmaz.

(5) Devamsızlık ve/veya başarısızlık nedeniyle tekrarlanması gereken derslerin prog-
ramdan çıkarılması, zorunlu nedenlerle açılamaması veya diğer durumlarda, danışman önerisi,
anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla, başarısız olunan der-
sin yerine aynı kredide başka bir ders alınabilir.
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Sınavlar
MADDE 15 – (1) Sınavlar, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrenci,

bir yarıyılda aldığı derslerin sınavına, ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Belirtilen
gün ve saatte sınava katılmayan öğrenci, katılmadığı sınavlardan başarısız sayılır. Teorik ders-
lerin sınavları yazılı, teorik ve uygulamalı derslerin sınavları yazılı ve uygulamalı, sadece uy-
gulamalardan oluşan derslerin sınavları ise uygulama esas olmak üzere, dersi veren öğretim
üyesinin tercihine bağlı olarak, yazılı ve uygulamalı olarak da yapılabilir.

(2) Ara sınavların yarıyıl sonu başarı notuna etkisi en az %30, yarıyıl sonu sınavının
etkisi ise en çok %70 dir. Bazı dersler için anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla sadece yarıyıl sonu sınavı da yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları final ödevi
şeklinde de yapılabilir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı
notunun, yüksek lisans programında en az CC, doktora/sanatta yeterlik programında en az CB
olması gerekir. Sınav evrakları dönem sonunda ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitü
müdürlüğüne gönderilir.

(3) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilmez. Maddi hatalar için yazılı iti-
razlar, sınav sonucunun ilanından itibaren bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılabilir
ve itirazlar başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Not ortalamaları
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, her yarıyıl sonunda, dönem not orta-

laması ve genel not ortalaması olarak hesaplanır. Dönem not ortalaması hesaplanırken, o dö-
nemdeki her bir dersin kredisi ile o dersteki başarı notunun katsayısı çarpılır. Bütün derslerin
çarpımları toplamı, derslerin kredileri toplamına bölünerek dönem not ortalaması bulunur. Or-
talama not virgülden sonra iki hane ile gösterilir. Ortalama notun harf olarak da karşılığı belir-
tilir. Genel not ortalaması hesaplanırken, öğrencinin lisansüstü öğretimde almış olduğu derslerin
tümü dikkate alınarak, dönem not ortalaması hesabında izlenen yol takip edilir. Dönem ve
genel not ortalamasının hesabında seminer, danışmanlık ve uzmanlık alanı gibi derslerin kre-
dileri ve notları dikkate alınmaz.

(2) Öğrenciler, lisansüstü programda almaları gereken asgari krediyi tamamladıklarında
genel not ortalamalarını yüksek lisans programında en az 2.00, doktora ve sanatta yeterlik prog-
ramlarında en az 2.50 olarak sağlamak zorundadır. Öğrenciler not ortalamalarını yükseltmek
için, başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Bu durumda alınan en yüksek not başarı notu
olarak işlem görür.

(3) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirilmesinde
AKTS gibi kredilendirme sistemleri enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(4) Lisansüstü programlarda öğretim üyesi tarafından; öğrencilere aldıkları her ders
için, ara sınav ve dönem sonu sınavlarının değerlendirilmesi sonucunda, aşağıdaki harf notla-
rından biri yarıyıl sonu başarı notu olarak verilir:

Not Katsayı Puan 
AA    4.00   90-100
BA    3.50   85-89
BB   3.00    80-84
CB   2.50    75-79
CC    2.00     70-74
DC  1.50     60-69
DD    1.00    50-59
FD   0.50    25-49
FF    0      0-24
FZ (Devamsız) -    -
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(5) Sınav sonuçları, sınav döneminin son gününü izleyen en geç bir hafta içinde ilgili
anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye bildirilir ve sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan
edilir.

Mazeret sınavları
MADDE 17 – (1) Rektörlükçe görevlendirilen veya haklı ve geçerli bir mazereti nede-

niyle ara sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Öğrenci, mazeretinin biti-
minden itibaren yedi gün içerisinde mazeret belgesi ile ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı baş-
vuruda bulunur. Mazereti ilgili enstitü yönetim kurulunca uygun görülenlere ara sınav hakkı
verilir. Öğrenciler sağlıkla ilgili mazeretlerini, üniversite ya da devlet hastanelerinden alacakları
sağlık raporları ile belgelemek zorundadır. Mazeret sınavına herhangi bir nedenle katılmayan
öğrenci için yeniden mazeret sınavı açılmaz. Mazeretsiz ara sınava girmeyen veya mazereti
kabul edilmeyen öğrenci, ara sınavdan sıfır almış sayılır.

(2) Yarıyıl/yılsonu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz. Ancak, ulusal ve uluslararası
kültür, sanat ve spor etkinliklerinde Türkiye'yi ya da Üniversiteyi temsil etmek üzere Rektörlük
tarafından görevlendirilen ve bu nedenle yıl/yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrenciler
için mazeret sınavı açılır. Bu sınavların hangi tarihte yapılacağı, enstitü yönetim kurulunca be-
lirlenir ve ilgililere duyurulur.

İlişik kesme
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin aşağıda belirtilen durumlarda kayıtlı oldukları prog-

ramla ilişikleri kesilir:
a) Öğrencinin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-

öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası almış olması,

b) Öğrencinin kendi yazılı talebiyle kaydını sildirmesi durumunda.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programına ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat eserlerini
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi
adet ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Bir yarıyılda 15 krediden fazla ders alı-
namaz. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer der-
sinde başarısız olan öğrenci dersi tekrar alabilir. Ancak, alınan her yarıyıl için, seminer konu-
sunun farklı olması gerekir. Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, seminer kitapçığı enstitü
tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır ve uygunluğu öğrenci danışmanı tarafından ki-
tapçığın ilk sayfasına yazılarak imzalanır. Seminer kitapçıkları, yazma korumalı formatta bir
dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında not çizelgelerinin ekinde toplam üç kopya olarak
enstitüye gönderilir. Ders başına kredi sayısı azami üçle sınırlandırılır.

(3) Öğrencilerin yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve
muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme durumları öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmak şartıyla, öğrencinin alacağı derslerden
en çok iki ders lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler; ilgili danışmanın ve anabilim da-
lının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan derslerden de seçilebilir. Ancak, bununla ilgili tekliflerin dersin alınacağı ilgili enstitünün
kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması gerekir.
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(5) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı entegre programlar şeklinde de dü-
zenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme kuru-
lunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(6) Yüksek lisans programında alınması zorunlu derslerin bir bölümünün, diğer yük-
seköğretim kurumlarında veya hayat boyu öğrenme programı ve Sokrates gibi öğrenci değişim
programları kapsamında işbirliği yapılan yurt dışındaki üniversitelerde verilmekte olan ders-
lerden de seçilebilmesine, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yö-
netim kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili önerilerin, derslerin alınacağı ilgili Enstitünün
kayıt dönemine uyulacak şekilde yapılması gerekir. Öğrenci, tez çalışmasının bir bölümünü
söz konusu üniversitelerde yürütebilir. Öğrencinin burada almış ve başarmış olduğu dersler ve
krediler Üniversitede geçerli kabul edilir ve burada geçen süre de eğitim süresine dâhil edilir.

Süre
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır.

Daha kısa sürede mezun olabilecek öğrenci ile ilgili kararlar danışman önerisi, anabilim dalı
başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla alınır.

(2) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-
lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için bir tez konusu ve danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir.
Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının nite-
liğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır.

(2) Tez danışmanı, bu Yönetmelikte belirtilen görevleri ile birlikte öğrencinin öğrenimi
süresince; alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli iz-
lemekle, öğrencinin tez çalışmasını yönetmek ve yönlendirmekle, gerektiğinde idare ile ilişki-
lerinde aracılık yapmakla, sosyal, kültürel ve diğer problemleriyle ilgilenmek ve yol göster-
mekle, gerekli gördüğü hallerde uyarmakla, her yarıyıl sonunda, öğrencinin başarı düzeyi hak-
kında ilgili anabilim dalı başkanının onaylayacağı bir raporu enstitü müdürlüğüne iletmekle
yükümlüdür.

(3) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğ-
retim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanı, öncelikle anabilim dalında görev yapan öğ-
retim üyeleri olmak üzere, yakın konularda çalışan diğer anabilim dallarında görev yapan ya
da başka yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyeleri arasından da önerilebilir.
Anabilim dalı dışından yapılacak danışman önerilerinde, Anabilim dalının gerekçeli kararının
belirtilmesi gerekir. Zorunlu hallerde anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli teklifi ve
enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(4) Danışman, tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kurulunca
kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren, her yarıyılda danışmanı olduğu öğrenciler için, ens-
titü yönetim kurulunca kabul edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alanı adlı bir ders
açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersleri;
güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar,  bahar yarıyı-
lında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar kesintisiz olarak devam eder.
Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır ve müdür tara-
fından uygulanır.

(5) Danışman atanmasında YÖK’ün ilke kararları esas alınır. Buna göre; bir öğretim
üyesi toplamda en fazla oniki öğrenciye danışmanlık yapabilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları,

ilgili enstitü tez yazım kılavuzunda belirtilen yazım kurallarına uygun bir biçimde yazmak ve
tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir
ay içerisinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır.
Jüri, öğrencinin tez danışmanı, anabilim dalından bir öğretim üyesi ve öğrencinin çalışma ko-
nusuna yakın olmak şartıyla başka bir yükseköğretim kurumunda görevli olmak üzere toplam
üç öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri
üyesi olamaz. Jüri belirlenirken, biri anabilim dalından diğeri başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere iki yedek üye seçilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek ilgili anabilim dalı
başkanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini,  enstitü müdürlüğüne
iletir. Öğrenci bu aşamada, jüri üye sayısının bir fazlası sayıda tezi hazırlayarak enstitüye teslim
eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay
içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez
sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav
kırkbeş ila doksan dakika sürer ve dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak sınavda sadece jüri
üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme veya salt çoğun-
lukla kabul durumlarında, olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa
eklemek zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde ve takip
eden dönem başında tez çalışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile gereğini yaparak, tezini aynı
jüri önünde yeniden savunur. Tezin kabul edilmemesi veya düzeltmelerden sonra da reddedil-
mesi durumunda öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 23 – (1) Tez sınavında başarılı bulunan öğrenci, diğer şartları da sağlamak

kaydıyla, ilgili enstitünün gerekli gördüğü sayıda kopyasını, buna ilaveten yazma korumalı
formatta dijital kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavu-
zunda belirtilen şekilde, kurallara uygun olarak yazıp, danışmanın uygun görüş yazısıyla bir-
likte ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Bir ay içerisinde tezini tez yazım kurallarına uy-
gun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce, gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim
dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne başvurup ek süre talep edebilir. Mazereti, enstitü
yönetim kurulunca uygun bulunan adaylara tez teslimi için en çok bir ay ek süre verilebilir.

(2) Tezi, enstitü tarafından şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu
enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası
bulunur. Diplomalar Rektörün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) İki veya daha fazla yükseköğretim kurumu arasında ortak yürütülen yüksek lisans
programlarından mezun olan öğrenciye ortak diploma verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konu-

larda derinlemesine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını
göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim programı şeklinde de yürütülebilir.
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Bu program; toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla, en az on ders ile dönem projesi der-
sinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl so-
nunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen esaslara
bağlı olarak, tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Yeterlik
sınavı yapıldığı takdirde jüri, tezli yüksek lisans programındaki esaslara uygun olarak oluştu-
rulur.

(2) Bu programla ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders
tekrarı, kayıt silme, ders saydırma gibi hususlar, tezli yüksek lisans programlarındaki esaslarla
aynıdır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden de seçilebilir.

Danışman atanması
MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanlığı, her

öğrenci için, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-
retim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen bir öğretim görevlisini, en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar enstitüye teklif eder. Danışman atanması, enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar öğrencinin danışmanlığını ilgili anabilim dalı başkanı
yürütür. Dersler, danışman tarafından belirlenir ve her yarıyılın ilk haftasında, ilgili anabilim
dalı başkanlığı kanalıyla enstitü müdürlüğüne bildirilir.

Süre
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, azami üç yıldır.
(2) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547

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

Yüksek lisans diploması
MADDE 27 – (1) Kredili dersleri ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayan öğ-

rencilere yüksek lisans diploması verilir.
(2) Yüksek lisans diploması üzerinde; öğrencinin izlemiş olduğu ilgili enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diploma-
lar Rektörün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programına ilişkin esaslar
MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı; öğrencilere bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmasının sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; toplam yirmidört krediden az olmamak şartıyla en az sekiz adet
ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi kre-
disiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer dersinde başarısız olan öğrenci
dersi tekrar alabilir. Ancak, alınan her yarıyıl için, seminer konusunun farklı olması gerekir.
Seminer dersinde başarılı olan öğrencinin, seminer kitapçığını enstitü tez yazım kurallarına
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uygun olarak hazırladığı danışman tarafından imzalanarak onaylanır. Seminer kitapçıkları, yaz-
ma korumalı formatta bir dijital kopya ile birlikte dönem sonlarında not çizelgelerinin ekinde
toplam üç kopya olarak enstitüye gönderilir.

(3) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-
lardan ders seçebilir. Öğrenci; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanının uygun
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından ders ala-
bilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) YÖK tarafından belirlenen esaslara göre doktora programları, yurt içi ve yurt dışı

entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.
Süre
MADDE 29 – (1) Doktora programını tamamlama süresi altı yıldır. Fakat öğrenci, da-

nışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla
daha erken sürede mezun olabilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
dört yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını altı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına gi-
remeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni
süreler verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini ve azami süresi içinde tez çalışmasını başarıyla ta-
mamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dö-
neme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam
etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç,
öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Öğrencilerin yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma ve
muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme durumları öğrencinin yazılı talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Danışman atanması
MADDE 30 – (1) Anabilim dalı başkanlığı; her öğrenci için, öğrencinin bilimsel faali-

yetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez danışmanını
enstitüye önerir. Danışman önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Danışman en
geç üçüncü yarıyılın başına kadar atanır.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Konunun niteliğine göre, gerekli
görüldüğü takdirde tez danışmanının olumlu görüşü alınarak, anabilim dalı başkanlığının öne-
risi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim
kurumundan, en az doktora derecesine sahip ikinci tez danışmanı atanabilir. Bu durumda, öğ-
rencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi birinci danışman yürütür.

(3) Tez aşamasındaki öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulunca kabulünü iz-
leyen yarıyıl başından itibaren, danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yap-
tırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri güz yarıyılı başında kaydolan öğrenciler için ba-
har yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için güz yarıyılı başlan-
gıcına kadar kesintisiz olarak devam eder.

(4) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.
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Yeterlik sınavı
MADDE 31 – (1 ) Yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin temel konular ve dok-

tora çalışması ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavı yılda iki kez akademik takvimde belirtilen dönemlerde yapılır.

(2) Kredili derslerini, seminerini başarıyla tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler yeterlik sınavına girebilir. Doktora prog-
ramına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek
zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı; anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurabilir. Ancak, oluşturulan tüm jüriler enstitü yönetim kurulu tarafından onay-
landıktan sonra kesinlik kazanır.

(4) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi; sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, sınavı izleyen üç gün içinde sınav dokümanları ile birlikte enstitüye bildirilir. Olum-
suz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Sözlüde başarısız
olan ikinci sınav döneminde sadece sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav süreleri bir saatten
az olamaz. Yeterlik sözlü sınavı, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine açıktır. Yeterlik
sınavında iki kez başarısız olan öğrenciler ders yükümlülüklerini tamamlasalar bile programa
yeni başlayan öğrenciler gibi müfredat derslerini yeniden almak zorundadır. Yatay geçiş yapan
öğrenci bir önceki kurumda yeterlik sınavını geçse dahi tekrar yeterlik sınavına tabi tutulur.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3 ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(7) Yüksek lisans programına geçiş başvuruları; en geç dördüncü yarıyılın başında ol-
mak koşuluyla yarıyıl başlarında anabilim dalı başkanlığına yapılır. Yüksek lisans programına
geçiş, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
Yüksek lisans programına geçiş yapan öğrenci tez çalışmasına kayıt yaptırarak bu programı
yüksek lisans için tanınan azami sürede tamamlamak zorundadır.

Tez izleme komitesi
MADDE 32 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluştu-
rulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka,
anabilim dalı içinden ve anabilim dalı dışından çalışma konusu yakın olan birer üye yer alır.
Özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında, ilgili disiplinin öğretim üyelerine yer
verilir. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplan-
tılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 33 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde, sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı raporu
sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan üye veya üyelerin, gerekçelerini yazılı olarak be-
lirtmeleri gerekir. Olumlu ya da olumsuz karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savun-
masını izleyen üç işgünü içinde ilgili enstitüye gerekçeyi de içeren tutanakla birlikte bildirilir.

(3) 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 konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez izleme komitesi başkanı,
anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile toplantı tarihini öğrenciye, diğer komite üyelerine ve ens-
titüye yazılı olarak bildirir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine
yazılı bir rapor sunar. Öğrencinin hazırlamış olduğu ilgili döneme ilişkin raporda, o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Öğ-
rencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez iz-
leme komitesi tarafından yapılan değerlendirmenin sonucu, öğrencinin raporu gibi ekleriyle
birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla en geç üç işgünü içinde enstitüye iletilir. Başarısız
olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 34 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili Enstitü

tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zo-
rundadır.

(2) Doktora tez jürisi; öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içe-
risinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü
öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim
kurumundaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Jüri oluşturulurken
birisi başka yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.

(3) Öğrenci, tezini hazırladıktan sonra, öğrenci ve danışmanı tezin tamamlandığına dair
dilekçelerini sınav tarihinden en az otuz gün öncesinde kayıttan geçirerek anabilim dalı baş-
kanlığına teslim eder. Anabilim dalı başkanlığı, başvuru belgelerini, bir üst yazıyla Enstitü mü-
dürlüğüne iletir. Öğrenci bu aşamada, tezin jüri üye sayısının bir fazlası kadar kopyasını ha-
zırlayarak enstitüye teslim eder. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren, en geç bir ay içinde ve önceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak öğ-
renciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap
bölümünden oluşur. Sınav kırkbeş ila doksan dakika arası sürer ve dinleyicilere açık olarak
yapılır. Ancak sınavda sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. Ret, düzeltme ve salt çoğunlukla
kabul durumlarında olumsuz oy kullanan üye ya da üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa eklemek
zorundadır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci; takip eden dönem başında tez ça-
lışmasına kayıt yaptırmak koşulu ile en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önün-
de savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir
tez konusu verilir.

Doktora diploması
MADDE 35 – (1) Tez sınavında başarılı olan doktora öğrencisi diğer şartları da sağla-

mak kaydıyla, enstitü tarafından uygun görülen sayıda kopyasını, buna ilaveten yazma korumalı
formatta dijital kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, tez yazım kılavu-
zunda belirtilen kurallara uygun olarak hazırladıktan sonra danışmanın uygun görüş yazısıyla
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birlikte ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Bir ay içinde tezini enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Bir ay içe-
risinde tezini tez yazım kurallarına uygun olarak teslim etmeyen öğrenci, süre bitmeden önce,
gerekçeli mazeret dilekçesiyle anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne baş-
vurup ek süre talep edebilir. Mazereti, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunan adaylara tez
teslimi için en çok bir ay ek süre verilebilir.

(2) Doktora diploması, üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi ve diploma numarası bulunur. Diplomalar Rektö-
rün ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(3) Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında yürütülen ortak doktora prog-
ramlarından mezun olan öğrencilere ortak diploma verilir.

(4) Öğrenci doktora diploması almaya hak kazanabilmek için tez tesliminden önce tezle
ilgili ya da özgün bir konuyu makale olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide ya-
yınlamak ya da bir kongrede-sempozyumda tebliğ olarak sunmak zorundadır. Eğer çalışma ya-
yınlandıysa bir nüshasını, eğer yayınlanmadıysa hangi yayın organında ne zaman yayınlana-
cağını belirten resmi yazıyı ve ekinde ilgili çalışmayı teziyle birlikte enstitüye teslim eder.

(5) Mezuniyet için talep edilen yayın şartını tamamlamayan öğrenci her yarıyıl tez der-
sine kayıt yaptırmak zorundadır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programına ilişkin esaslar
MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve beceriye sahip olmayı amaçlayan
bir lisansüstü eğitim programıdır. Sanatta yeterlik programı, Yükseköğretim Kurulunca belir-
lenen dallarda yürütülür.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz
adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan olu-
şur. Sanatta yeterlik programı derslerini tamamlama süresi bu öğrenciler için dört yarıyıldır.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik çalışması kredisine sayılmaz.
Süre
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi azami altı yıldır. Fakat

öğrenci, danışmanının önerisi, anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun
onayıyla daha erken sürede mezun olabilir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi dört yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını altı yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye
ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya
proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süre
verilir.

(4) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez, sergi veya
proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen ko-
şullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile
öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile
tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik sta-
tüleri devam eder.
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Danışman atanması
MADDE 38 – (1) Danışman; en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar, öğretim üyeleri veya

nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından, öğrencinin de görüşü alı-
narak anasanat dalı kurulu kararı ile önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Gerekli
hallerde anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile
danışman değiştirilebilir. Konunun niteliğine göre, gerekli görüldüğü takdirde tez danışmanının
olumlu görüşü alınarak, anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan, en az doktora derecesine
sahip veya nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim görevlileri arasından ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Bu durumda, öğrencinin çalışmalarını izleme ve derslerini belirlemeyi bi-
rinci danışman yürütür.

(2) Danışman; tez aşamasındaki öğrenciler için, tez önerisinin enstitü yönetim kuru-
lunca kabulünü izleyen yarıyıl başından itibaren her yarıyılda, enstitü yönetim kurulunca kabul
edilen ve tez konuları başlığını içeren uzmanlık alan dersi açabilir. Öğrenciler açılan uzmanlık
alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler enstitü yönetim kurulu
tarafından kararlaştırılır ve enstitü müdürü tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

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

(2) Jüri, öğrencinin tezini teslim ettiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez
izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumundaki
öğretim üyelerinden olmak üzere en az beş kişiden oluşur. Jüri oluşturulurken birisi başka yük-
seköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere iki de yedek üye seçilir.

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

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
Olumsuz oy kullanan üye ya da üyelerin gerekçeleri tutanağa eklenir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya ser-
gisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen
veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması ile ilgili diğer konularda, bu Yönetmeliğin doktora prog-
ramı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla anasanat dalının ismini belirten diploma verilir. Diploma üzerinde, öğ-
rencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat dalındaki programın onaylanmış adı, mezuniyet tarihi
ve diploma numarası bulunur. Diploma, Rektör ve enstitü müdürünün imzalarını taşır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan/bulunan öğrenci doktora diplomasını al-
maya hak kazanabilmek için ulusal veya uluslararası bir sanatsal etkinliğe davet edilmiş/seçil-
miş olmak ya da ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayın yapmak zorundadır.

Tez çalışması orijinallik raporu
MADDE 41 – (1) Tez çalışması orijinallik raporu tez danışmanı ya da öğrencisi tara-

fından Üniversite kütüphanesinden kişisel hesap açılarak alınabilir. Tez çalışması orijinallik
raporu, öğrenci veya tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca kapak sayfası, giriş, ana bölümler
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ve sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yük-
lenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken dosya başlığı olarak tez başlığının tamamı, ya-
zar adı olarak öğrencinin adı, yazar soyadı olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

(2) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki
filtreleme seçenekleri kaynakça hariç, alıntılar hariç/dahil, beş kelimeden daha az örtüşme içe-
ren metin kısımları hariç, şeklinde ayarlanır. Program menüsünde bulunan diğer filtreleme se-
çenekleri raporlamaya dahil edilmez.

(3) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını, öğrencinin ad soyad
bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek şekilde öğrenci veya danışmanı tarafın-
dan kaydedilir.

(4) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan
ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen benzerlik oranı, raporla-
maya tabi tutulmuş olan dosyanın toplam sayfa sayısı ve raporlama işleminin yapıldığı tarih
bilgisi enstitü web sitesindeki formlar bölümünde bulunan tez çalışması orijinallik raporu for-
muna işlenir.

(5) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi
için intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen
benzerlik oranının ve benzerliklerin olduğu kısımların incelenmesi sonrasında intihal yapılma-
dığı kanısına varılması durumunda danışman tarafından ilgili form onaylanır. Benzerlik ora-
nında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışma-
nına aittir.

(6) Tez savunma sınavına girecek öğrenci, danışman tarafından onaylanmış ve imza-
lanmış tez çalışması orijinallik raporunu tez nüshalarının ekinde jüri üyelerine dağıtır.

(7) Öğrenci tez çalışması orijinallik raporunu ve ekran görüntüsü çıktısını tez sınav
jürisi atama teklifi ile birlikte enstitüye teslim eder.

(8) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için
enstitüye teslim edeceği tezinin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı
tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren yeni bir intihal raporunun da-
nışmanı tarafından onaylanmış halini sunmakla yükümlüdür.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversi-
telerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 11/8/2012 tarihli ve 28381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden

önce özel öğrencilik ve doktora programına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/29)

Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan nihai gözden geçirme soruşturması başvu-
rusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin
sonuçlarını içermektedir.

(2) Yerli üreticiler Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş., Has Çelik ve Halat Sanayi ve Ticaret
A.Ş. ve Köşkerler Çelik Halat ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvuruda Çin
Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu (Rusya) menşeli 7312.10.81.00.00,
7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00, 7312.10.89.00.00, 7312.10.98.00.00 Gümrük Tarife İsta-
tistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “demir veya çelikten halatlar ve kablolar (ka-
palı halatlar dahil)” ürünün ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona
ermesinin damping ve zararın devam etmesi veya yeniden tekrarlanabilmesi ihtimaline yol
açacağı gerekçesiyle bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması istemiyle başvuruda bu-
lunulmuştur.

Önleme tabi ürün
MADDE 2 – (1) Önleme tabi ürün,  7312.10.81.00.00, 7312.10.83.00.00, 7312.10.85.00.00,

7312.10.89.00.00, 7312.10.98.00.00 GTİP’i altında kayıtlı “demir veya çelikten halatlar ve
kablolar (kapalı halatlar dahil)” dır.

(2) Bahse konu GTİP ve madde tanımı yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı
mahiyette değildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda
ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan bilgi ve belgeler temelinde, Yönetmeliğin

20 nci maddesi çerçevesinde başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üreticinin Yönetmeliğin
18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Mevcut önlem
MADDE 4 – (1) 21/7/2010  tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/22) ile ÇHC ve Rusya men-
şeli önlem konusu ürüne yönelik olarak kilogram başına 1 ABD Doları ve 0,5 ABD Doları
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

Gerekçe
MADDE 5 – (1) 21/3/2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/4) ile mevcut önlemlerin
yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bahse konu ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta
öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir nihai gözden geçirme so-
ruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri ilan edilmiştir.
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(2) Yapılan başvurunun incelenmesi neticesinde, ÇHC ve Rusya menşeli önleme konu
ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve za-
rarın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir
nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut
olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Bir nihai gözden geçirme soruşturmasının açılabilmesi için yeterli bil-

gi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Ku-
rulu tarafından ÇHC ve Rusya menşeli söz konusu ürün için Yönetmeliğin 35 inci maddesi
çerçevesinde bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Başvuruya konu mevcut önlem, Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, soruştur-
ma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

(3) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük tarafından Yönetmeliğin 40 ıncı ve 41 inci madde-

lerinde öngörülen hükümler saklı kalmak üzere soruşturma kapsamında normal değer tespitine
karar verilmesi halinde; ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma
konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-
vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 8 inci maddede belirtilen süreler içinde
yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespi-
tinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-
gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.

Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde
yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülke Büyükelçiliğine soruşturma-
nın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığı internet sayfasındaki
ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
yazılı olarak 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-
rinci ve üçüncü fıkraları kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan
işletmeler, meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları
gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
süre içerisinde sunabilirler.
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(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilmelidir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulmalıdır.
Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda ol-
malıdır. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını be-
lirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden ancak 8 inci maddenin
altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-
risinde sunabilirler.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan

birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Yetkili merci ve adresi
MADDE 11 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: ngs171@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 12 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 104                             RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/30)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden
geçirme soruşturması (NGGS) sonuçlarını içermektedir.

Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 31/7/2003 tarihli ve 25185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2003/16) ile Çin Halk Cumhu-
riyeti (ÇHC) menşeli  “topuzlu kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)” için 1,60 ABD Do-
ları/Adet, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)” için 1,77 ABD Doları/Adet, “yal-
nız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası” için 0,74 ABD Doları/Adet tutarında
dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu önlem, gerçekleştirilen NGGS
neticesinde 30/7/2009 tarihli ve 27304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/21) ile aynı tutarlarda 5 yıl daha uzatıl-
mıştır.

(2) 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Re-
kabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/5) ile söz konusu ürüne ilişkin önlemin
25/7/2014 tarihinde sona ereceği, yerli üretim dalının mevzuatta öngörülen sürede yeterli de-
lillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabileceği duyurulmuştur.

(3) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devamına veya ye-
niden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla yerli üretici Kale Kilit ve Kalıp Sanayii A.Ş.
firması tarafından yapılan başvuru üzerine, 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2014/28) ile baş-
latılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalının (YÜD) temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında ve soruşturma müddetince delillerin incelenmesi

neticesinde, şikayetçi yerli üreticinin Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde
yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu yerli üretici bu Teb-
liğin geri kalan kısımlarında “yerli üretim dalı (YÜD)” olarak anılacaktır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık

tarafından bilinen soruşturma konusu ülkedeki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik
ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara ileti-
lebilmesini teminen ÇHC’nin Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde
bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.
(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde

talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
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(5) Kendilerine soru formu iletilen ithalatçı firmaların on bir tanesinden cevap alınmıştır.
(6) Kendilerine soru formu iletilen hiçbir ihracatçı firmadan cevap alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma so-

nucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai
bildirim 2/6/2015 tarihinde soruşturma konusu ülkenin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma
sırasında işbirliği içinde olduğu değerlendirilen taraflara iletilmiştir.

(8) Nihai bildirime yönelik olarak iki firmadan cevap alınmıştır.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler ince-

lenmiş olup, mezkûr görüşlerden somut, nesnel ve kanıtlanabilir olanlarına bu Tebliğin ilgili
bölümlerinde değinilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde YÜD’ün İstanbul’da bu-

lunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın de-

vamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 1/1/2011–
31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak tespit edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, 8301.40.11.00.00, 8301.40.19.00.11, 8301.40.19.00.19

ve 8301.60.00.00.00 gümrük tarife istatistik  pozisyonları (GTİP) altında yer alan “topuzlu
kapı kilidi (elektromekanik olanlar hariç)”, “diğer kapı kilitleri (elektromekanik olanlar hariç)”
ile “yalnız kapı kilitleri için silindir – bareller ile kilit kasası”dır.

(2) Kapı kilitleri, kapılara takılan ve bunları kilitli tutmaya yarayan kapı kolu ve/veya
anahtarla açıldığı zaman kapının açılmasını sağlayan metalden yapılmış elemanlardır. Kilitlerin
silindirli gömme, iç kapı gömme, amerikan tipi topuzlu (silindir biçimli, anahtarlı ve/veya düğ-
meli), elektromekanik (elektrikle çalışan mekanizması vardır; manyetik kart anahtar işlevini
görür) gibi muhtelif çeşitleri bulunmaktadır.  Kullanılan yer, kapı, güvenlik derecesi ve hatta
ebatlarına göre bu çeşitleri çoğaltmak mümkündür.

(3) Silindirli gömme kilitler birbirine sabit bir şekilde bağlı olmayan silindir-barel ve
kilit kasası olarak iki temel parçadan müteşekkildir. Silindir-barel, anahtar vasıtasıyla iç me-
kanizmayı çalıştırarak dili ileri-geri hareket ettirmeye yarayan parçadır. Kilit kasası ise kapıya
sabitlenen ve kilidin gövdesini oluşturan parçadır. Temelde silindir-barel ve kilit kasası takım
olarak, diğer bir ifadeyle bütün kilit halinde ticarete konu olmakla birlikte ayrı ayrı da satıla-
bilmektedir. Bu durum bilhassa silindir-barel için geçerlidir.

(4) Önlem kapsamı dışında tutulan elektromekanik kilitler, elektrikli bir devre ile çalı-
şan, mekanik kilitleme özelliği olan kilitlerdir. Bu kilitler, tam elektronik kilitleri ve elektro-
manyetik kilitleri de kapsar.

(5) Soruşturma konusu ürün dikkate alındığında, yerli üretim dalı tarafından imal edilen
kilit, silindir-barel ve kilit kasasının benzer ürün niteliği taşıdığı, İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/16)’in hukuki ve idari alt yapısını oluşturan ön-
leme esas damping soruşturmasında tespit edilmiştir. Bu soruşturmada ise, YÜD tarafından
üretilen kilit, silindir-barel ve kilit kasası ile soruşturma konusu ülkeden ithal edilen önleme
konu ürünlerin işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kul-
lanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürüne
yönelik bu tespiti ortadan kaldıracak saptamada bulunulmamıştır.  Bu nedenle, söz konusu ürü-
nün benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(6) Önlem konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan
GTİP’ler ve karşılığı eşya tanımıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalk-

ması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturma ve son
NGGS’de hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

Esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjları
MADDE 9 – (1) Esas soruşturmada ve sonrasında tamamlanan NGGS’de tespit edilen

damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve ya-
pabilmeleri muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturmada damping marjı nispi olarak CIF ithal bedelin %165’i
oranında bulunmuştur. Damping marjı mutlak olarak, topuzlu kapı kilitleri için 1,60 ABD Do-
ları/Adet, diğer kapı kilitleri için 1,77 ABD Doları/Adet, silindir-barel ile kilit kasası için ise
0,74 ABD Doları/Adet olarak bulunmuştur.

(3) Öte yandan, soruşturma konusu ürüne yönelik İthalatta Haksız Rekabetin Önleme-
sine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/21) ile tamamlanan son NGGS kapsamında hesaplanan
damping marjları, ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların Türkiye’ye ihracatlarında damping
uygulamalarını sürdürdüklerini ortaya koymaktadır. Bahse konu soruşturma bağlamında kilitler
için nispi olarak CIF ithal bedelin %52’si düzeyinde damping marjı hesaplanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelme İhtimali

Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte ol-

duğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki
edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve muhtemel
gelişimi, fiyatlarının gelişimi, fiyat baskısı ve kırılması ile YÜD’nin ekonomik göstergeleri in-
celenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2011-2013 dönemi verileri dikkate alınmıştır.

(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkeden yapılan ithalatının in-
celenmesinde TÜİK verileri kullanılmıştır.

Genel ithalat
MADDE 11 – (1) TÜİK’den alınan veriler çerçevesinde, soruşturma konusu ürünün

genel ve önlem konusu ülkeden ithalatı incelenmiştir.
(2) Türkiye’nin kilit ve aksam parçaları ithalatı, miktar bazında 2011 yılında 3.988.083

Kg, 2012 ve 2013’te ise sırasıyla, 2.803.150 Kg ve 2.740.583 Kg olarak gerçekleşmiştir. Değer
bazında bakıldığında ise 2011 yılında 71.862.142 ABD Doları olan genel ithalatın değeri, 2012
yılında 55.669.473 ABD Doları ve 2013 yılında ise 54.385.943 ABD Doları olmuştur. Genel
ithalatın birim fiyatlarına bakıldığında ise, 2011’de 18,02 ABD Doları/Kg, 2012’de 19,86 ABD
Doları/Kg ve 2013’te ise 19,84 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür.

ÇHC’den İthalat
MADDE 12 – (1) ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı, 2011 yılında 678.133

Kg, 2012 yılında 650.197 Kg, 2013 yılında ise 844.457 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Değer
olarak bakıldığında ise söz konusu ülkeden 2011 yılında 13.341.286 ABD Doları, 2012 yılında
12.938.440 ABD Doları ve 2013 yılında ise 15.852.441 ABD Doları değerinde ithalat gerçek-
leşmiştir. 2011-2013 döneminde ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları ise sırasıyla 19,67
ABD Doları/Kg, 19,90 ABD Doları/Kg ve 18,77 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
ÇHC’den yapılan ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise miktar bazında 2011 yılında %17,
2012 yılında %23 ve 2013 yılında ise %31 olarak gerçekleşmiştir.
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Diğer ülkelerden ithalat
MADDE 13 – (1) ÇHC dışındaki ülkelerden gerçekleştirilen ithalat 2011 yılında

3.309.950 Kg, 2012 yılında 2.152.953 Kg ve 2013 yılında 1.896.126 Kg’dır. Değer bazında
ise söz konusu ithalat 2011-2013 dönemi için sırasıyla 58.520.856, 42.731.033 ve 38.533.502
ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatlarına ba-
kıldığında ise 2011 yılında 17,68 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 19,85 ABD Doları/Kg ve 2013
yılında 20,32 ABD Doları/Kg olduğu görülmüştür. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın
genel ithalat içindeki payı incelendiğinde ise, 2011 yılında miktar bazında %83 olan söz konusu
pay, 2012 yılında %77 ve 2013 yılında ise %69 olarak gerçekleşmiştir.

Yurt içi tüketim ve pazar payı
MADDE 14 – (1) İnceleme konusu ithalatın nispi olarak gelişimini görebilmek için,

söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağ-
lamda, öncelikle şikâyetçi firma ve diğer yerli üretici firmaların yurt içi satış miktarı ile genel
ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) İnceleme konusu ürünün Türkiye benzer mal tüketimi 2011 yılı 100 alındığında,
2012 yılında 78’e düşmüş, 2013 yılında ise 86’ya yükselmiştir. Pazar paylarına bakıldığında
ise önlem konusu ülke ÇHC’nin toplam pazar payı gözden geçirme döneminde artış trendi
içinde olmuştur. ÇHC’nin 2011 yılında 100 olarak kabul edilen pazar payı endeksi, 2012 yılında
122, 2013 yılında ise 145 olarak gerçekleşmiştir. YÜD’ün pazar payı endeksi de yıllar itibariyle
artış kaydederek 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla 100, 116 ve 121 şeklinde gerçekleş-
miştir. ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi ise 2011 yılında 100 iken
2012 yılında 83’e,  2013 yılında ise 67’ye düşmüştür.

Fiyat kırılması ve baskısı
MADDE 15 – (1) Fiyat kırılması hesabında, ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın CIF

bedeline %2,7 oranında gümrük vergisi ile  %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek so-
ruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin
söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatların hangi
düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge
karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış
fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD’ün ağırlıklı iç
satış fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre 2011, 2012 ve 2013 yılları için
yapılan hesaplamalar sonucunda, ÇHC menşeli önlem konusu ürün ithalatının YÜD’ün fiyat-
larını anılan yıllar için kırmadığı tespit edilmiştir.

(2) Fiyat baskısı ise YÜD’ün ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatlarının dampingli it-
halat sebebiyle baskı altında bulunması ve fiyatlarını makul kar elde edecek şekilde belirleye-
memesi durumunda, şikayete konu ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatı ile yerli üreticinin ma-
liyetlerine makul bir kar oranı ekleyerek bulunan olması gereken fiyatın karşılaştırılmasıdır.
Buna göre 2011, 2012 ve 2013 yılları için yapılan hesaplamalar sonucunda ÇHC menşeli so-
ruşturma konusu ürün ithalatının YÜD’ün fiyatları üzerinde anılan yıllar için fiyat baskısına
neden olmadığı görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 16 – (1) ÇHC menşeli ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde,

başvuru sahibi yerli üretici Kale Kilit firmasından elde edilen veriler esas alınmıştır. Miktar
Kg bazlı değerlendirilmiştir.

(2) Öte yandan, eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki
veriler için yıllık ortalama ÜFE kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler esas alınmış
ve veriler 2011 yılı verileri 100 birim olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün önlem konusu ürün için 2011 yılında 100 olan kilogram bazlı üretim miktar

endeksi, 2012 yılında 110’a, 2013 yılındaysa 115’e çıkmıştır.
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2) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan üretim kapasitesi, 2012 yılında 100 olarak sabit ka-
lırken, 2013 yılında 64’e düşmüştür.

3) Söz konusu üründe, KKO endeksi, 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 110’a, 2013
yılında ise 180’e yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi 2012 yılında 91’e düş-

müş, 2013 yılındaysa 104’e yükselmiştir.
c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan ağırlıklı yurt içi fiyatları, 2012 ve 2013 yıllarında

103 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Yurt dışı satışlar
1) YÜD’ün, 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2012 yılında 108’e

yükselmiş, 2013 yılında ise 104’e düşmüştür.
d) Yurt dışı fiyatlar
1) YÜD’ün, 2011 yılında 100 olan yurt dışı satış birim fiyat endeksi 2012 yılında 94 ve

2013 yılında 105 olarak gerçekleşmiştir.
e) Pazar payı
1) YÜD’ün pazar payı endeksi 2011-2013 dönemindeki yıllarda sırasıyla 100, 116 ve

121 şeklinde gerçekleşmiştir.
f) Maliyetler
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan ticari maliyet değer endeksi, 2012 yılında 94, 2013

yılındaysa 96 olarak gerçekleşmiştir.
g) Kârlılık
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan yurt içi satışlardan ürün kârı endeksi, 2012 yılında

148’e, 2013 yılında ise 272’ye yükselmiştir.
ğ) Stoklar ve stok çevrim hızı
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan miktar bazında stok endeksi, 2012 yılında 128’e,

2013 yılındaysa 177’ye yükselmiştir. Değer bazında stok endeksi ise yine 2011 yılı 100 iken
2012 yılında 101’e, 2013 yılında ise 168’e yükselmiştir.

2) Stok çevrim hızı endeksi ise 2011 yılı 100 kabul edildiğinde, 2012’de 73’e, 2013’te
ise 53’e gerilemiştir.

h) İstihdam
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan direkt işçi sayısı endeksi 2012 yılında 87’ye ve 2013

yılında ise 84’e gerilemiştir. 2011 yılı 100 olarak alınan idari personel endeksi de 2012 yılında
98’e ve 2013 yılında ise 71’e gerilemiştir.

ı) Verimlilik
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan verimlilik endeksi, 2012’de 127’ye, 2013’te ise

136’ya yükselmiştir.
i) Ürün nakit akışı
1) YÜD’ün 2011 yılında 100 olan  ürün nakit akış endeksi, 2012’de 132’ye, 2013’te

ise 213’e yükselmiştir.
j) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin aktif büyüklüğü reel olarak 2011 yılında 100

iken, 2012 yılında 96’ya düşmüş, 2013 yılında ise 108’e yükselmiştir.
k) Sermaye ve yatırımları arttırma yeteneği
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin öz sermayesi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında

97’ye gerilemiş, 2013 yılında ise 109’a yükselmiştir. 2011 yılında 100 tevsi yatırımlar değer
endeksi ise 2012 yılında 51’e düşmüş, 2013 yılında ise 53’e çıkmıştır.  Firmanın gözden ge-
çirme dönemine ait yenileme yatırımı bulunmamaktadır.
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l) Yatırımların geri dönüş oranı
1) YÜD’ün bütün faaliyetlerine ilişkin (Kâr/Özkaynak) oranı 2011 yılında -100 iken,

2012 yılında 11’e ve 2013’te 632’ye yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergeleri incelendiğinde, önlemin etkisiyle

üretim, yurt içi satışlar, KKO, pazar payı, maliyetler, karlılık, verimlilik ve ürün nakit akışı
gibi temel ekonomik verilerinde gözden geçirme döneminde iyileşmeler görülmüştür. Bununla
birlikte, istihdam ve stoklar gibi bazı temel ekonomik göstergelerinde bozulmalar gözlenmiştir.
Tüm bu verilerden, önlemin kalkması halinde zararın devamının veya yeniden meydana gel-
mesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi 

İhtimalinin Değerlendirilmesi

Genel Açıklamalar
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gel-
mesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, önleme tabi ülkedeki
kapasite ve ihracat potansiyeli ve talebi etkileyen unsurlar incelenmiştir.

Soruşturma konusu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 19 – (1) Önlem konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruştur-

ma konusu ülkedeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM
(International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmıştır. Analizde, UTM verileri 2011-
2013 yılları arasında ton bazında değerlendirilmiştir. Söz konusu istatistik verileri ÇHC’nin
önlem konusu üründeki üretim kapasitesine gösterge teşkil etmesi açısından önemlidir.

(2) UTM’nin verileri incelendiğinde, ÇHC’nin hem önlem konusu kilitlerde hem de
barel ve kilit kasasının içinde bulunduğu aksam ve parçalarda dünyada ana tedarikçi ülke ko-
numunda olduğu görülmektedir. Buna göre ÇHC’nin tüm dünyaya yapmış olduğu kilit ihracatı
miktar bazında 2011 yılında 230.014 Ton, 2012 yılında 232.602 Ton ve 2013 yılında 225.255
Ton olarak gerçekleşmiştir. Değer bazında ise, ÇHC’nin 2011 yılında 1.191.603.000 ABD Do-
ları, 2012 yılında 1.261.161.000 ABD Doları ve 2013 yılında 1.305.687.000 ABD Doları de-
ğerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu ihracatın birim fiyatları 2011-2013 dönemindeki yıllar
için sırasıyla 5.181 ABD Doları/Ton, 5.422 ABD Doları/Ton ve 5.796 ABD Doları/Ton’dur.
ÇHC’nin 2011 yılında değer bazında dünya ihracatından aldığı pay %31,9,  2012 yılında %33,7
ve 2013 yılında ise %33,5’dir.

(3) ÇHC’nin önlem konusu kilit aksam ve parçasında tüm dünyaya yapmış olduğu  ih-
racata bakıldığında, 2011 yılında 86.274 Ton, 2012 yılında 90.063 Ton ve 2013 yılında 97.720
Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Değer bazında bakıldığında ise, ÇHC tüm dünyaya
2011 yılında 606.921.000 ABD Doları, 2012 yılında 651.995.000 ABD Doları ve 2013 yılında
789.582.000 ABD Doları değerinde kilit aksam ve parçası ihracatı gerçekleştirmiştir. Bahse
konu ihracatın birim fiyatları 2011-2013 dönemindeki yıllar için sırasıyla 7.035 ABD
Doları/Ton, 7.239 ABD Doları/Ton ve 8.080 ABD Doları/Ton’dur. ÇHC’nin 2011 yılında değer
bazında dünya ihracatından aldığı pay %22,8, 2012 yılında %23,9 ve 2013 yılında ise
%28,2’dir.

(4) Tüm bu veriler, ÇHC’nin üretim ve ihracat kapasitesinin büyüklüğünü açık bir bi-
çimde ortaya koymaktadır. Türkiye’de inşaat iş kolundaki büyüme dikkate alındığında ve so-
ruşturma konusu ürünün ağırlıklı olarak bu iş kolu kapsamındaki ürünlerde kullanıldığı değer-
lendirildiğinde, önlemin kalkması durumunda söz konusu potansiyelin Türkiye’ye yönelebi-
leceği değerlendirilmektedir.

Sayfa : 110                             RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



ALTINCI BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Değerlendirme
MADDE 20 – (1) Yapılan değerlendirmeler sonucunda, önleme tabi ülkenin Türkiye’ye

yönlendirebileceği ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu, önlemin yürürlükten
kalkması durumunda üretici/ihracatçı firmaların önlemin yokluğundaki davranışlarını yansı-
tacak olan esas soruşturma ve son NGGS’de tespit edilen damping marjlarının önemli seviye-
lerde olduğu da dikkate alındığında, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam
etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

(2) ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın, yürürlükte bulunan önleme rağmen 2013 yılında
artış gösterdiği, yürürlükte bulunan önlemin etkisiyle YÜD’ün üretim, yurt içi satışlar, mali-
yetler, pazar payı, karlılık, verimlilik ve ürün nakit akışı gibi temel göstergelerinde iyileşmeler
yaşandığı önlem konusu ithalatın birim fiyatlarını YÜD’ün fiyatlarını kırmadığı ve baskı altında
tutmadığı görülmüş olmakla birlikte, YÜD’ün istihdam ve stoklar gibi diğer bazı ekonomik
göstergelerinde bozulmalar yaşandığı hususu da dikkate alındığında önlemin yürürlükten kalk-
ması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu
değerlendirilmektedir.

Karar
MADDE 21 – (1) Soruşturma sonucunda, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde

dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edil-
diğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının
onayı ile soruşturma konusu ürün için İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2009/21) ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin tabloda belirtilen şekilde
uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 22 – (1) Gümrük idareleri, 21 inci maddede gümrük tarife pozisyonu numarası,

tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, itha-
latında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemle-

rindeki su kayıplarının kontrolü için alınması gereken tedbirleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında uygulanacak teknik usulleri ve yönetmelik ekinde yer alan bilgi ve formların de-
taylı açıklamalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakan-

lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu ve 26 ncı
maddeleri ile İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönet-
meliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar ve Genel Hükümler

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Akıllı obje: İçme-kullanma suyu temin, dağıtım ve abone sistemlerine ait tüm coğrafi

bilgi veri tabanlarında, CAD ve CBS tabanlı yazılımlarda yer alan kuyu, arıtma tesisi, depo,
boru, ek parça/fitings, vana, bina, fabrika gibi her bir nesnenin vektörel verisi ile niteliğine ait
çap, et kalınlığı, basınç sınıfı, malzeme cinsi, koordinat, uzunluk, abone numarası gibi birbiri
ile ilişkilendirilebilir ve sorgulanabilir/analiz edilebilir nitelikteki bilgileri,

b) Arz debisi: Şebekenin bütününe veya herhangi bir bölümüne birim zamanda verilen
su miktarını,

c) AT tip inceleme belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından imalatçıya verilen belgeyi,
ç) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
d) Basınç transmitteri: Sensörlerle ölçülen basıncın büyüklüğünü veya değişimini stan-

dart bir elektriksel değere çeviren aleti,
e) CBS: Coğrafi bilgi sistemlerini,
f) CTP: Cam elyaf takviyeli poliester boruyu,
g) Düğüm noktaları: Dağıtım sistemlerinde her kırık nokta ve birden fazla borunun bir-

leştiği noktayı,
ğ) GPRS: Genel paket radyo servisini,
h) IP: Uluslararası koruma kodunu,
ı) ISO-OSI standartları: Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından

1984 yılında geliştirilen ve açılımı “Birbiriyle Bağlantılı Açık Sistemler (OSI: Open Systems
Interconnection)” olan standardı,

i) İçme-kullanma suyu: Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel mak-
satlar ile gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim maksatlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi,
saklanması ve pazarlanması maksadıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle
ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım sisteminden temin edilen ve 17/2/2005
tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelik Ek-1’deki parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen
suyu,
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j) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi: İçme ve kullanma sularını kullanıcılara
ulaştırmak maksadı ile su alma yapısı, iletim hattı, arıtma tesisi, terfi merkezleri, depo ve da-
ğıtım şebekesi ünitelerinden birini veya birden fazlasını kapsayan sistemi,

k) İdare: Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde su ve kanalizasyon idarelerini, Büyük-
şehir Belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeleri,

l) İş zekâsı: Bir organizasyonun ham verilerini analiz etmek için kullandığı çeşitli ya-
zılım uygulamalarının tümünü,

m) Katodik koruma: Toprak altındaki metal boruların, toprağın ve suyun fiziksel ve
kimyasal etkilerinden korunması için uygulanan elektriksel koruma sistemini,

n) Kombine sayaç: Büyük ve küçük çaplı sayaçların bütünleşik halde bulunduğu sa-
yaçları,

o) Kv değeri:1 Bar basınç farkında belirli bir oranda açık olan vanadan geçen suyun
m3/h olarak debisini,

ö) Laminer akım: Akışkanın her taneciğinin sabit hızda, boru eksenine paralel hareket
ederek boru içerisinde düzgün bir akım oluşturmasını,

p) Polietilen boru: PE 100 ve PE 80 hammaddeden imal edilmiş boruyu,
r) Pürüzlülük: Borunun iç yüzeyindeki küçük çıkıntıları,
s) SCADA: Veri tabanlı izleme ve kontrol sistemini,
ş) Servis bağlantısı: Su dağıtım sistemlerinden, abonelere suyun iletilmesi için yapılan

boru bağlantısını,
t) SMS: Kısa mesaj servisini,
u) Spatial: Sahadan toplanacak üç boyutlu koordinatsal verilerin Uluslararası Yersel

Referans Ağı-Jeodezik Referans sistemi (ITRF-GRS80) kullanılarak elde edilmesini ve vek-
törel, topolojik, fotoğrafik tabanlı tüm konum bilgilerinin birbirleri ile eşleştirilebilir nitelikte
olmasını,

ü) Su ihtiyaç debisi: Bir yerleşimin tümünde veya bir bölümünde bulunan bina, fabrika,
kışla, ahır gibi tüm yapıların ve park, mesire gibi rekreatif alanların içme-kullanma suyu ihti-
yacını karşılayabilecek birim zamanda geçen su miktarını,

v) Su koçu darbesi:  Basınçlı sistemlerdeki borularda su hızının ani değişmesi ile oluşan
dalgalanmanın meydana getirdiği etkiyi,

y) Su yaşı: Suyun üretim noktasından tüketim noktasına gidene kadar şebekede geçir-
diği toplam süreyi,

z) Tüketim deseni: Bir abonenin günün saatlerine göre su tüketim eğrisini,
aa) Yönetmelik: İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kont-

rolü Yönetmeliğini,
ifade eder.
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) İdareler içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari

ve fiziki su kayıplarının önlenmesi için; idari ve fiziki su kayıplarının ölçüme dayalı olarak
belirlenmesini, şebekenin ve sistemin şartnamelere ve uygulama projelerine uygun yapılmasını,
kullanılan malzemelerin standartlara uygun olarak temin edilmesini, sistemde ana basınç böl-
gesi ve alt bölgelerin oluşturulmasını, şebekede etkili bir basınç ve debi yönetimi ile optimum
işletme şartlarının sağlanmasını, sistemin izlenmesi ve kayıt altına alınmasını ve etkili bir su
yönetim sistemini sağlamakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Su Kayıplarının Önlenmesinde İzlenecek Adımlar

Temin edilen içme suyu hacminin ve debisinin ölçülmesi
MADDE 6 – (1) İdareler tarafından; su temin miktarlarının hesaplanması maksadıyla

su kaynaklarının çıkış boru hattı üzerine kaynağa en yakın noktaya, arıtma tesisi giriş ve çıkış
boru hattı üzerine, servis deposu giriş ve çıkış boru hattı üzerine, terfi merkezleri çıkışı ve alt
bölge giriş boru hattı üzerine debi ölçer cihaz takılır.
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(2) Debi ölçerin seçimi, montajı, işletilmesi ve bakımında aşağıdaki hususlara dikkat
edilir:

a) Su kalitesine, üretim profiline uygun çap ve özellikte günün teknolojisine uygun, öl-
çüm hassasiyeti yüksek debi ölçer seçilmesi,

b) Debi ölçer cihazı, kesintisiz ölçüm yapabilen ve ölçtüğü değeri başka bir cihaza ak-
tarabilen nitelikte seçilmesi,

c) Debi ölçer cihazı, üreticinin öngördüğü montaj kurallarına uygun şekilde boru hattına
bağlanması,

ç) Debi ölçer cihazının bakımının periyodik olarak yapılması ve bakım raporlarının ka-
yıt altına alınması,

d) Debi ölçer cihazının ölçtüğü anlık debi ve endeks bilgisi dijital olarak sürekli kay-
dedilmesi.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri tabanının kurulması
MADDE 7 – (1) İdareler tarafından mevcut alt yapı tesisleri ile üst yapıların sürdürü-

lebilir bir şekilde işletilmesi ve korunması maksadıyla CBS veri tabanı kurulur ve idare tara-
fından belirlenen sürelerde güncellenir.

(2) CBS veri tabanının kurulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) CBS spatial bir veri tabanı ile tasarlanır. CBS veri tabanına aktarılacak alt yapı

tesisleri ve donatıları akıllı obje niteliğinde olmalıdır.
b) CBS veri tabanında; abone bilgi sistemi ve coğrafi adres bilgi sistemi, ulusal adres

veri tabanı ile entegre edilecek şekilde tasarlanır.
c) İdareler, her bir binanın o binaya ait olan kimlik numarasını, bina içindeki aboneler-

den birine ait olan abone numarasını, tarihli fotoğrafını, binanın herhangi bir köşe koordinatını
ve diğer nitelik bilgilerini sahadan toplar ve CBS veri tabanına kaydeder.

ç) Abone veri tabanı ile CBS veri tabanı bilgileri eşleştirilir ve uyumlu bir şekilde bilgi
akışı sağlanır.

d) Mevcut veriler sayısallaştırılarak CBS veri tabanına kaydedilir, mevcut verilerin ye-
tersiz olduğu durumlarda çeşitli teknolojik cihazlarla tarama, kazı gibi yöntemlerle şebeke doğ-
rulaması yapılır.

e) İdareler, yeni inşa edecekleri altyapı tesislerinin iş sonu projelerini sayısal ortamda,
spatial yapıda yapar ve CBS veri tabanına aktarır.

f) İdareler, CBS veri tabanını doğrulama ve/veya güncelleme maksadıyla arıza onarımı
yaptıkları her kazıda, üç boyutlu koordinat alımı yaparak sistem elemanlarına ait çap, et kalın-
lığı, malzeme türü gibi bilgileri alarak CBS veri tabanına kaydeder.

İzleme sistemlerinin kurulması
MADDE 8 – (1) İdareler, içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sisteminin uzaktan

sevk ve kontrolü için uygun bir veri tabanı altında ve uygun göreceği iletişim sistemi kullanı-
larak veri kontrol ve izleme sistemini (SCADA) kurar. Kurulacak SCADA sistemi aşağıda
açıklanan asgari bileşenlerden oluşur:

a) SCADA Kontrol Merkezi, yazılım ve donanım olarak eş zamanlı, yedekli olarak ku-
rulur. Yazılımın; izleme ve kontrol ile sınırlı olmayacak aynı zamanda, “iş zekası, yönetici
özeti, sistem performansı” raporlamalarını sunacak özellikte olmasına dikkat edilir.

b) İletişim sisteminin, idarenin uygun göreceği bir iletişim-haberleşme sistemini ihtiva
etmesi ve ISO-OSI standartlarına uygun olması gerekir.

c) Ölçme ve kontrol istasyonları, sadece cihazların ölçüm yaparak, ölçüm değerlerini
iletişim cihazı aracılığı ile kontrol merkezine aktardığı istasyonlar şeklinde (alt bölge istasyon-
ları gibi) veya depo, pompa istasyonu, vana kontrol odası gibi hem ölçüm hem de kontrol ge-
rektiren istasyonlarda; seviye, basınç, debi, pompa bilgileri ve enerji gibi ölçülen değerleri
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merkeze taşıyan ve merkezden gönderilen komutları cihazlara iletebilen istasyonlar şeklinde
planlanır. Basınç katlarının en düşük ve en yüksek noktalarında basınç, depo çıkışları ve şebe-
kenin en uç noktalarında bakiye klor ölçümleri koşullar ve imkânlar ölçüsünde kesintisiz olarak
yapılır.

Şebekenin hidrolik modellemesinin ve kalibrasyonunun yapılması
MADDE 9 – (1) İdareler, mevcut içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerini

daha verimli yönetmek, sistemin şartlarını simüle etmek maksadıyla hidrolik modellemeleri
aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Bu Tebliğin 7 nci maddesinde belirtilen hususlara göre yapılandırılmış ve sayısal or-
tamda yer alan sistem elemanlarına ait vektörel ve sayısal veriler modelleme yazılımına girilir.
Söz konusu sayısal veriler aşağıda belirtilmiştir:

1) Borular için: malzeme türü, çap, et kalınlığı, basınç sınıfı, imalat tarihi, uzunluk, ba-
sınç sınıfı, debi, döşeme tarihi,

2) Vanalar için: kot, çap, tür, basınç sınıfı,
3) Pompalar için: kot, verim grafikleri, güç, debi, basma yüksekliği, enerji verimliliği,
4) Depolar için: giriş-çıkış-taşkın kotları, kesit tipi, hacim,
5) Düğüm Noktaları için: koordinatları, boru taban kotu, debi,
b) CBS veri tabanı üzerinde şebekenin alt bölge ön tasarımı aşağıda belirtilen kriterlere

göre yapılması tavsiye edilir;
1) Abone sayısı,
2) Nüfus,
3) Şebeke uzunluğu,
4) Su ihtiyaç debisi,
5) Şebekeye bağlantı adedi,
6) Kapatılması gereken vana sayısı,
7) Şebeke durumuna göre idareler tarafından yönetilebilir sayıda servis bağlantısı,
8) Maksimum ihtiyaç debisi 100 m3/h olan,
9) Her bir alt bölge girişinde debi ölçer ve gereken yerlerde basınç kontrol vanası ko-

numlandırılması.
c) İhtiyaç debilerinin yazılıma girilmesi için; alt bölge bazında arz debisinin hesapla-

narak veya ölçülerek yazılıma girilmesi sağlanır. Tüketim desenini gerçeğe en yakın şekilde
belirlemek maksadıyla yapılan bu adım gerçekleştirilirken;

1) Kabullerden faydalanma,
2) Tahakkuk verilerini esas alma,
3) Saha ölçümleri yapılması (aynı abone grubuna sahip yapılardan en az %1’inin ana

girişlerine akış ölçer monte edilerek 24 saatlik tüketimin grafiğinin elde edilmesi), yöntemle-
rinden biri ya da birkaçı seçilir. Bu yöntemlerden hangisinin/hangilerinin seçileceği, şehrin ge-
nel özelliklerine göre İdare tarafından belirlenir.

ç) Hidrolik hesaplar yapılırken aşağıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurulur:
1) Mevcut sistemin hangi şartlarda çalıştığının kontrol edilmesi için hidrolik modelle-

mesi yapılır.
2) Hidrolik hesaplar her alt bölge için ayrı ayrı yapılır.
3) Alt basınç katlarından bütüne doğru ilerlemek yöntemi ile her bir ana basınç katının

ana borularının depo çıkışlarına kadar hidrolik hesapları tamamlanır.
4) Tüm içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sisteminin hidrolik hesapları bitirilir.
d) (ç) bendindeki kriterlere göre oluşturulan yeni model sonucunda çap değişiklikleri,

ilave boru hatları, vanalar gibi sahada yapılması gereken sistem değişiklik ihtiyaçları elde
edilir.

16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 115



e) Modelin Kalibrasyonu, (ç) bendinde belirtilen işlemler sonucunda elde edilen yeni
hidrolik değerlerin doğruluğunu kontrol edebilmek için, sahada alt bölge girişleri, ana besleme
boruları, depo çıkışları, isale hatları gibi kritik noktalarda basınç, debi ölçümleri yapılarak kar-
şılaştırılır. Yazılımdan elde edilen değerler ile sahadan ölçülen değerler birbiri ile uyuşuncaya
kadar kalibrasyon işlemine devam edilir. Örnek kalibrasyon adımları EK VI’da verilmektedir.

f) Hidrolik Modellemenin içme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinde oluşmuş
veya aşağıda örneklenen oluşması muhtemel durumlara göre ve sistemin davranışlarını gerçeğe
en yakın şekilde belirlemek maksadıyla yenilenmesi gerekir. Özellikle aşağıdaki sistem deği-
şikliklerinde modele dayanmayan müdahalelerin yapılmaması gerekir:

1) Temin veya dağıtım sistemindeki büyük çaplı su kesintileri,
2) Mevsimsel arz-talep dengesi değişimleri,
3) Yeni bir boru hattı yapımı ve/veya mevcut boru hattı iptali,
4) Pompa istasyonu inşası/devre dışı bırakılması,
5) Acil durum senaryolarının oluşturulması ve güncellenmesi,
6) Eş zamanlı birden fazla sayıda yangın çıkması,
7) Su kalitesinin bozulması (özellikle bakiye klor ve su yaşı).
(2) Birinci fıkradaki adımlar tamamlandıktan sonra, idareler mevcut şebekelerini elde

ettikleri yeni modele uygun hale getirmek için gerekli sistem değişikliklerini sahada yaparlar.
(3) Yeni bir alanın imara/yapılaşmaya açılması halinde, 6107 sayılı İller Bankası Ano-

nim Şirketi Hakkında Kanuna ve bu kanuna uygun olarak çıkartılmış alt düzenlemelere uygun
olarak modelleme yapılır.

Şebekelerin sahada alt bölgelere ayrılması
MADDE 10 – (1) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemini kontrol edebilmek

için öncelikle şebekenin nispeten küçük ve izole edilmiş, kontrol edilebilen alt bölgelere ayrıl-
ması gerekir. Sahada bu işlem yapılırken, 9 uncu maddede belirtilen adımlara uygun şekilde
imal edilir. Alt bölgelerin oluşturulması sistemin optimum bir şekilde yönetilmesini sağlar. Alt
bölgeler, sistemin doğru analiz edilmesine, abonelere yönelik güncel ve doğruluğu yüksek su
tüketim verilerinin temin edilmesine yardımcı olur. Bu bölge girişlerinde sisteme verilen su
miktarı, su basıncı ve su kalitesinin izlenmesiyle arıza tespiti yapılarak su kayıpları önlenir.
Alt bölgeleme ile su kayıplarının yüksek olduğu yerler ile öncelik verilecek bölgeler tespit edi-
lir. Arıza noktasına ulaşmak için giderek daralan bir alanda sistematik olarak çalışmak gerek-
lidir, alt bölgelerde aktif kaçak kontrolü yapılarak borulardaki sızıntılara erken müdahale edi-
lebilir ve böylece su dağıtım sisteminin daha güvenilir olması sağlanır. Alt bölgelerde uygun
basınç kontrol yöntemleri ile su kayıpları ve arızaları azaltılabilir.

(2) Yeni modele dayalı imalatı yapılan alt bölgenin, izole olduğunu tespit etmek için
“Sıfır Basınç Testi” yapılır. Bu test aşağıdaki hususlara uygun olarak gerçekleştirilir;

a) Model üzerinde belirlenen kapalı konumda kalması gereken tüm sınır vanaları kapalı
konuma getirilir. Sınır vanalarının kontrolsüz açılıp-kapatılmasını engellemek için gerekli ted-
birler alınır. İzole edilmek istenen alt bölge sınırları içinde kalan yeteri sayıda binaya basınç
dataloggerı monte edilir.

b) Alt bölge ana vanası kapatılır ve uygun süreyle su kesintisi yapılır ve ana vana açılır.
Bu işlemden sonra sahadaki dataloggerlardaki veriler toplanarak analiz yapılır. Eğer tüm ci-
hazlarda basıncın sıfır olduğu gözlenirse bölgenin izole olduğu tespit edilmiş olur.

c) Herhangi bir dataloggerda basıncın sıfır olmadığının tespiti halinde, ilgili sınır va-
nalarının sızdırdığı ve/veya CBS sisteminde yer almayan bir boru hattı veya vananın olduğu
kabul edilir. Bu durumda söz konusu bölgede gerekli saha çalışmaları yapılarak, tüm datalog-
gerlarda basınç sıfırlanıncaya kadar bu işleme devam edilir.
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Yazılımlar ve verilerin, ana veri tabanı ile entegre hale getirilmesi
MADDE 11 – (1)  İdarelerin sistemi yönetebilmek gayesiyle kullandığı CBS veri ta-

banı, hidrolik modelleme, SCADA sistemi, tahakkuk-tahsilat (abone), halkla ilişkiler gibi ya-
zılımların ve verilerin birbiriyle entegre olarak çalışması sağlanır. İdarenin ana veri tabanı, üze-
rinde yukarıdaki yazılım ve verilerin aşağıdaki işlemleri yapabilmelerini sağlayacak şekilde
kurulur;

a) Birbirleri ile veri alışverişini,
b) Su dengesi, optimum işletme basıncı, su yaşı, alternatif işletme senaryoları, kullanı-

mın azaldığı saatlerde vana-pompa açık/kapalı konumları gibi analiz/sorgulamayı,
c) Özellikle SCADA yazılımının, farklı yazılımlara ait verileri kullanarak fiziki, idari

kayıplar, işletme maliyetleri, enerji giderleri gibi hesaplamalarını.
(2) Büyükşehir belediyesi dışındaki diğer belediyeler imkânları doğrultusunda bu sis-

temi kurar.
İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinin entegre yönetimi
MADDE 12 – (1) Su temin ve dağıtım sistemlerinin entegre yönetiminde aşağıda be-

lirtilen hususlara uygun işletme yapılır:
a) Debi ve Basınç Yönetimi: Sistem, tümevarım metoduyla dinamik şartlara dayalı iş-

letilir. Örneğin, bir tam gün en az iki dilime bölünerek (gece yarısı-gün doğumu ve gün doğu-
mu-gece yarısı gibi) iki farklı dilimde arz debisi ve işletme basıncı, asgari ve azami taleplere
göre şekillendirilir. Dolayısıyla su üretimi parçadan bütüne göre şekilleneceğinden, talebe göre
arz yapılır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için, her alt bölge girişine debi ölçer, basınç trans-
mitteri ve debi-basınç regülasyon vanaları monte edilir. Bu istasyonlar SCADA sistemine bağ-
lanarak sürekli izlenir ve ölçülen veriler kaydedilir.

b) Fiziki ve İdari Kayıpların Hesaplanması ve Tespit Ekiplerine Gönderilmesi: Her oku-
ma döneminin sonunda, entegre sistemin üst yazılımı tarafından her bir alt bölge için gece çiz-
gisi analizi, arz debisi, tahakkuk ile CBS verilerinin karşılaştırılması gibi fiziki ve idari kayıp-
ların miktarları hesaplanır, fiziki ve idari kayıpların noktasal tespitinden ve giderilmesinden
sorumlu birime iş emri/uyarı olarak gönderilmesi sağlanır. Bununla birlikte, fiziki kayıplara
seri müdahale edebilmek maksadıyla, alt bölgelere ait gece çizgileri SCADA sistemi üzerinden
günlük olarak takip edilir.

c) Arıza Onarımı: Şebeke arızalarının (abone hattı hariç) onarımı sırasında aşağıda sı-
ralanan adımlar uygulanır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için her şebeke sorumlusunun mobil
cihazlar ile güncel CBS uygulamasına erişimi sağlanır. Şebeke arızası olması durumunda ya-
pılması gerekenler aşağıdaki gibidir;

1) Şebeke arızası ihbarı alınması,
2) Alt bölge sorumlusu tarafından arızanın sahada tespit edilmesi,
3) Mobil CBS uygulaması üzerinden arızaya müdahale için hangi vanaların kapatılması

gerektiği, en az abonenin etkileneceği şekilde vanaların tespiti ve kapatılması,
4) CBS uygulaması üzerinden su alamayacak abonelerin, abone bilgi sisteminde kayıtlı

iletişim bilgileri üzerinden susuz kalma sürelerinin yaklaşık olarak bildirilmesi,
5) Tamirin tamamlanmasını müteakip, sistemin ters işletilerek normal duruma getiril-

mesi.
ç) Su Dengesinin Kurulması ve İşletme Maliyetlerine İlişkin Raporların Oluşturulması:

Belirli zaman aralıklarında ve yılsonunda, ihtiyaç ile arz dengesinin kurulup kurulamadığı, sis-
temin en ekonomik şekilde yönetilip yönetilemediği hususları ile birim işletme maliyetlerini
içeren raporlar ve faaliyet raporları hazırlanır.

d) Su Dengesi Hesap Tablosunun Otomatik Hazırlanması: İçme Suyu Temin ve Dağıtım
Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği ve bu Tebliğ ekinde yer alan bilgiler
ve tablolar, üst yazılım marifeti ile hazırlanır ve Yönetmelikte belirtilen sürelerde Bakanlığa
gönderilir.

(2) Büyükşehir belediyesi dışındaki diğer belediyeler imkân ve ihtiyaçları doğrultusun-
da bu sistemi kurarlar.
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Aktif sızıntı kontrolü ile fiziki kayıpların tespiti ve azaltılması
MADDE 13 – (1) Fiziki kayıpları azaltmak maksadıyla idareler bünyelerinde, ihtiyaç

kadar teknik eleman ve işçiden oluşan bir birim/ekip kurar. Kurulan birim/ekip, sızıntının nok-
tasal tespitini yapmak gayesiyle bu Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
belirtilen iş emrine göre iş planlaması yapar ve tespit edilen sızıntılar mümkün olan en kısa
süre içinde onarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İçme-Kullanma Suyu Temin ve Dağıtım Sistemi ile Şebekede

Kullanılacak Malzemelere İlişkin Hususlar

Kullanılacak malzeme özellikleri ve dikkat edilecek hususlar
MADDE 14 – (1) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi ile şebekede kullanılan

borular ve bu borularda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmektedir:
a) PVC borular
1) Boruların depolanmaları sırasında direk güneş ışığına maruz kalması önlenir.
2) Uzun müddet açıkta kalarak boru rengi değişmiş, üzeri beyazlaşmış, elastikliğini ve

diğer özelliklerini kaybetmiş PVC borular kırılgan olduğundan şebeke imalatında kullanılma-
ması gerekir.

3) PVC ile yapılan tüm boru hattı imalatlarında zemin ıslahı, tranşe (hendek) içlerindeki
kum/çakıl yataklama, gömlekleme ve dolgu imalatları şartnamelere uygun olarak titizlikle ya-
pılır.

b) Çelik borular
1) İçme-kullanma suyu tesisi sahasında boru iç ve dış izolasyonlarının bozulmaması

için gerekli tedbirler alınarak, boru ve özel parçaları uygun yükseklikte ve düzgün istiflenerek,
imalat yerine hasar görmeden taşınır.

2) İmalatlarında röntgenli kaynak kontrolü yapılması gerekir.
3) Çelik Borular ile yapılan tüm boru hattı imalatlarında zemin ıslahı, tranşe (hendek)

içlerindeki kum/çakıl yataklama, gömlekleme ve dolgu imalatları şartnamelere uygun olarak
titizlikle yapılır.

4) Çelik boruların katodik korumaları yapılır.
5) Boru başlarındaki kaynak işlemeleri, ultrason, röntgen ve test işlemleri ile yüzey te-

mizliğine müteakip boru ek yerlerinde iç ve dış izoleler yapılır.
c) Polietilen borular
1) Boruların depolanmaları sırasında direk güneş ışığına maruz kalması önlenir. Güne-

şin morötesi ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanlarda muhafaza edilir.
2) Ek parçaları ise ambalajlı olarak teslim alınıp muhafaza edilir.
3) Konfeksiyon yöntemi ile imal edilmiş parçalar sık arıza verdiğinden, ek parçalar

mümkün olduğu kadar enjeksiyon yöntemi ile imal edilmiş ürünlerden seçilir.
4) Polietilen borular ile yapılan tüm boru hattı imalatlarında zemin ıslahı, tranşe (hen-

dek) içlerindeki kum/çakıl yataklama, gömlekleme ve dolgu imalatları şartnamelere uygun ola-
rak titizlikle yapılır.

ç) Düktil borular
1) Düktil boruların su ile temas eden iç yüzeylerinde kesinlikle pürüzlülük ve beton

yüzeyde imalat hatalarının bulunmamasına dikkat edilir.
2) Düktil boruların taşınması sırasında beton kısımda ve borunun dış kaplama kısmında

hasar oluşmamasına dikkat edilir.
3) Borular temin edilirken darbe dayanımları dikkate alınır.
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4) Düktil Borular ile yapılan tüm boru hattı imalatlarında zemin ıslahı, tranşe (hendek)
içlerindeki kum/çakıl yataklama, gömlekleme ve dolgu imalatları şartnamelere uygun olarak
titizlikle yapılır.

d) CTP borular
1) Boruların depolanmaları sırasında direk güneş ışığına maruz kalması önlenir. Güne-

şin morötesi ışınlarından etkilenmemesi için üstü kapalı alanlarda muhafaza edilir.
2) Ek parçaları ise ambalajlı olarak teslim alınıp muhafaza edilir.
3) CTP borularla yapılan tüm boru hattı imalatlarında zemin ıslahı, tranşe (hendek) iç-

lerindeki kum/çakıl yataklama, gömlekleme ve dolgu imalatları şartnamelere uygun olarak ti-
tizlikle yapılır.

Boru ek parçaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar
MADDE 15 – (1) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi ile şebekede kullanılan

vanalar, vantuzlar, pislik tutucular, yangın hidrantları, basınç düzenleyici kontrol vanaları ve
debi ölçerlerde dikkat edilmesi gereken asgari hususlar aşağıda belirtilmektedir:

a) Vanalar: Su sistemi yönetimi kapsamında şebeke hatlarında ve izolasyon bölgelerin-
de, mutlak sızdırmazlık sağlanması için elastomer sürgülü vana kullanılır. Bu vanalar; şebeke-
nin çalışma basıncına uygun sızdırmazlık ve dayanım özelliğine haiz gövde malzemesi ve elas-
tomer kaplama sürgü sistemine sahip, boyutlandırma olarak F4/F5 sınıfı olanlardan seçilir.

b) Vantuzlar: Vantuzlar dinamik özellikte, hattın içinde biriken havayı tahliye edebilecek
ve negatif basıncı önlemek için hattın içine hava alacak şekilde seçilir. Sadece isale hatlarında
değil şebekelerde ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır. Vantuzlar yerleştirilen hat vanalarının
sonrasında kullanılır.

c) Pislik tutucular: Kontrol vanalarından, debi ölçerlerden, bazı vanalardan veya flanş
bağlantılı sayaçlardan önce kullanılır. Pislik tutucular flanş bağlantılı, kullanım yerine uygun
tipte ve filtresi, partiküller için gerekli hassasiyete sahip paslanmaz çelikten üretilmiş olanlardan
seçilir.

ç) Yangın hidrantları: Yangın hidrantlarının önünde elastomer sürgülü vana kullanılır.
Kırılma ve darbe anında su kaybını önleyecek şekilde akış kesme sistemine sahip ve flanş bağ-
lantılı olmasına dikkat edilir.

d) Basınç kırıcı vanalar: Basınç kırıcı vana yüksek Kv değerine sahip özellikte seçilir.
Basınç durumuna ve idarenin ihtiyaçlarına göre diyaframlı, pistonlu, türbinli tip olarak kulla-
nılabilir. Basınç kırıcı vanalarının pilot mekanizmalarının mukavim olmasına özen gösterilir.
Basınç kırıcı vananın kullanılacağı şebekedeki giriş ve çıkış basınç değerlerini sağlaması ge-
rekmekte olup, basınç kırma oranı belirlenir. Basınç kontrol ünitesine uygunluğu ve basınç de-
ğişimlerine hızlı tepki verebilmesi dikkate alınır. Su koçu darbesine karşı dayanıklı, yüksek
kavitasyon direncine sahip olması gerekir. Vanalar temin edilmeden önce üreticisinden aşağı-
daki bilgiler alınarak, bu bilgiler doğrultusunda ürün seçimi yapılır.

1) Debi çizelgesi: Sabit işletme şartlarında en düşük debi, normal işletme şartlarında
en düşük debi/en yüksek debi, sürekli olarak kabul edilebilir en yüksek debi,

2) ΔP ve Q değerleri,
3) Vananın kapasitesi (Kv) bilgileri.
e) Debi ölçerler: Su miktarının ölçülmesinde kullanılan debi ölçerlerin hassas olmaları

gerekir. Debi ölçerin sağlıklı çalışabilmesi için, montaj yapılacak noktada borunun tam dolu
olmasına dikkat edilir ve debi ölçerlerin montajında topraklama yapılır. Kullanılan başlıca debi
ölçer çeşitleri özelliklerine göre aşağıda belirtilmektedir:

1) Ultrasonik debi ölçerler; Boru içindeki her türlü bozulmalardan etkilenir. Büyük çap-
larda kullanımında, hassas ölçüm yapılamamaktadır. Monte edilirken sensörlerin aynı hizada
olması (düzgün sinyal akışı için) gerekir. Zaman aralıklarıyla kalibrasyon yapılması gerekir.
Bu tip debi ölçer montajında ölçüm yapılabilmesi için cihaza boru tipi, et kalınlığı ve boru çapı
gibi belirli parametreler tanımlanır.

16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418                            RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 119



2) Elektromanyetik debi ölçerler; Yapısı gereği uzun süre kalibrasyon gerektirmez. Has-
sas ölçüm yapabilir. Diğer tip debi ölçerlere göre daha maliyetlidir. Debi ölçerler IP68 koruma
sınıfında seçilir.

(2) Birinci fıkrada yer alan malzemelerin su ile temas eden yüzeylerinin içme-kullanma
suyuna uygunluğuna dikkat edilir.

Su kayıplarının kontrolünde kullanılan ekipmanlar ve dikkat edilmesi gereken
hususlar

MADDE 16 – (1) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi ile şebekede kullanılan
aktif sızıntı tespit cihazları, veri kaydediciler, korelasyon cihazları, yer mikrofonları, metal de-
dektörü, elektromanyetik dedektör, GPR yer altı radarı, basınç düzenleyici kontrol vanası kont-
rolörü, yüksek frekanslı basınç ölçme cihazı, telemetri veri kaydediciler ve manometrelerde
dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmektedir:

a) Veri Kaydediciler (Datalogger): Veri kaydediciler kablolu veya telemetrik sistemler
ile veri iletimi için SCADA sistemlerinde kullanılır. Veri kaydediciler ile ilgili olarak:

1) IP68 koruma sınıfında olması gerekir.
2) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
3) Portlarının askeri tipte olması gerekir.
b) Korelasyon cihazları: Kullanımı sırasında doğru sonuç alınması için hava şartları,

boru döşeme derinliği, boru metrajı, boru karakteri ve yüksek bir arka plan gürültüsü gibi fak-
törlere dikkat edilir. Korelasyon cihazları ile ilgili olarak:

1) Etkin sonuç alınabilmesi için sessiz ortamda çalışma yapılır.
2) Sensörlerinin IP68 koruma sınıfında olması gerekir.
3) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
c) Yer Mikrofonları: Cihaz, kazı yapılmaksızın toprak altındaki kaçakların tespit edile-

bilmesi açısından kaçak çalışmalarında mutlaka bulunması gereken bir ekipmandır. Yer mik-
rofonları ile ilgili olarak:

1) Cihazı kullanacak kişinin eğitimli ve deneyim sahibi olması gerekir.
2) Etkin sonuç alınabilmesi için sessiz ortamda çalışma yapılır.
3) Saha çalışmalarına uygun, IP65 koruma sınıfında üretilmiş olması gerekir.
4) Kulaklığı, dış ortam seslerini geçirmeyecek tipte seçilir.
5) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
ç) Metal dedektörü; Şehir içinde sıklıkla yapılan asfalt çalışmaları sebebiyle asfalt al-

tında kalan priz ve vana buşaklelerin yerini tespit gayesi ile kullanılır. Metal dedektörü ile ilgili
olarak:

1) Yüzeyin daha derininde yer alan metal cisimleri kazı yapılmadan tespit edebilecek
özellikte olması gerekir.

2) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
d) Basınç kırıcı vana kontrolörü:
1) Kontrolörün kurulumu sırasında debiye veya zamana duyarlı kontrol opsiyonlarının

tercih edilebilir özellikte olmasına dikkat edilir.
2) Kullanıcı, kontrolör ayarını kontrole esas parametreleri girerek ve/veya uzaktan eri-

şim (telemetri sistemi) ile gerçekleştirir.
3) Kontrolör, tuş takımı dâhil IP68 koruma sınıfında olması gerekir.
4) Gerektiğinde, elektronik basınç kırıcı vana kontrolörlerinin kaydettiği basınç ve debi

değerlerini kontrol merkezine iletebilecek şekilde olmasına dikkat edilir.
5) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
e) Elektromanyetik dedektör:
1) Yer altındaki boru, kablo vb. altyapı elemanlarının yerini, güzergâhını, doğrultusunu,

derinliğini tespit edebilen cihazlardır. Elektromanyetik alan prensibi ile çalışan bu cihazlar; hat
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özelliği kazanan metalik boru veya kabloların üzerine gelen aktif veya pasif (radyo veya verici
vb. sinyal üreticilerinden) sinyallerin kendi etrafında oluşturduğu elektromanyetik alanın, bu
alana duyarlı antenler ile donatılı alıcılar vasıtası ile çalışmaktadır.

2) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
f) GPR yer altı radarı:
1) GPR yerin yüzeye yakın bölümlerinin jeofizik yöntemlerle tespitinde kullanılan,

yüksek çözünürlükle veriler sağlayan bir radardır. GPR toprak altı verileri alabilmek için farklı
frekansta sinyaller kullanır. Enerji yerin içine yayılacak şekilde aşağı yönde verilir ve farklı
elektriksel özelliklere sahip katmanların sınırlarında bu sinyaller farklı frekanslar ile yansırlar.
Bu sayede yer altındaki hatların yeri, güzergâhı, derinliği tespit edilir.

2) Şarj edilebilir ve/veya uzun ömürlü pil kullanılır.
g) Yüksek frekanslı basınç ölçme cihazı: Basınç ölçme cihazının, şebekenin istenen

bölgelerinde basıncın sürekli izlenmesini sağlayabilen, kayıt ve aktarım yapabilen nitelikte ol-
ması gerekir. Bu cihaz ile ilgili olarak şu hususlara dikkat edilir:

1) Saniyede 4 ve üzeri kayıt yapabilir özellikte olmasına,
2) Su koçu darbesini tespit edebilmesine,
3) IP68 koruma sınıfında olmasına,
4) Şarj edilebilir uzun ömürlü pil kullanılmasına.
ğ) Manometreler: Boru hatlarında ve fittingslerin kritik noktalarında basınç ölçmek için

kullanılır. Basınç düzenleyici kontrol vanalarının giriş ve çıkışında zorunlu olarak kullanılır.
Manometreler ile ilgili olarak:

1) Her sene akredite kurumlarca kalibre edilmesi sağlanır.
2) Dijital manometreler IP68 koruma sınıfında seçilir.
İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sisteminde dikkat edilecek diğer hususlar
MADDE 17 – (1) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sisteminde dikkat edilecek

diğer hususlar şunlardır:
a) Şebeke boruları, projesinde belirtilen çap, cins ve basınç sınıfında kullanılır.
b) Satın alınacak borular tabi oldukları standartlara göre test edilerek boru kabulleri ya-

pılır.
c) Borular montaj kurallarına uygun olarak monte edilir, su tecrübesine (basınç testleri)

tabi tutulur. Bağlantı noktalarında su kaçağı olmamasına dikkat edilir.
ç) İdarelerce, boruların nakliyesinde kullanılacak araçların malzemenin boydan boya

bütün ağırlığını taşıyabilecek nitelikte olması ve boruların kamyon kasası dışına sarkmaması
sağlanır. Yükleme ve boşaltma sırasında malzemeler çarpma etkisi olmayacak şekilde boşaltılır
ve üreticinin belirlediği şartlara göre istiflenir. İç içe boru nakli uygun değildir. Borularda stok
sahasında gerekli güvenlik koridorları bırakılır.

d) Sistemde hem eski hem de yeni borular var ise eski borular iptal edilir ve abone bağ-
lantıları yeni borudan yapılır.

e) İçme-kullanma suyu depolarında uygun malzemeler kullanılarak sızdırmazlık sağ-
lanır.

f) Şebekede bulunan boru ve ek parçaların montajında teknik hususlara dikkat edilmesi
gerekir. Aksi takdirde fiziki su kayıplarının artmasına sebep olur.

g)  Şebekede çalışmalar bölgesel olarak ele alınır. Döşenen hatların beslendiği depodan
su verilerek abone bağlantısı yapılır. Şebeke uzun süre boş bırakılmadan hizmete sunulur.

ğ) Boru hatları, tasdikli projesine ve gerekli şartnamelere uygun olarak yapılır.
h)  Şebekede don ve ısı etkileri göz önünde bulundurularak, boru derinlikleri 6107 sayılı

İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanuna ve bu Kanuna uygun olarak çıkartılmış alt dü-
zenlemelere uygun olarak döşenir.
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Servis bağlantılarının yapılması ve servis bağlantı şekilleri
MADDE 18 – (1) Servis bağlantısı işleminde şebekede bulunan boru cinsine uygun

olan bağlantı yapılır. Servis bağlantıları yapılması esnasında, şebeke basınç katlarına, alt bölge
sınırlarına dikkat edilir. Abone bağlantısında kullanılacak malzemenin seçiminde idare tara-
fından; malzeme maliyeti, işçilik kalitesi, abone bağlantısının yapılacağı coğrafi şartlar dikkate
alınır.

(2) Servis bağlantıları idarelerce yapılır veya yüklenici marifetiyle yaptırılır.
(3) Başlıca bağlantı şekilleri aşağıdaki gibidir;
a) Kolyeli bağlantılar: PVC ve düktil borularda kolyeli bağlantı yapılır. Kolyeli bağ-

lantılar; kolye, vana, bağlantı parçaları ve borulardan oluşur.
b) Kolyesiz bağlantılar: Boru çatlaklarına yol açması, boru üzerine monte edilen vana

parçasının mukavemetini azaltması sebebi ile tavsiye edilmez. Bu tip bağlantılar sık arıza ver-
diğinden fiziki su kayıplarını arttırır.

c) Elektrofüzyon kaynaklı bağlantılar: Polietilen borulardan oluşan şebekelerde abone
bağlantısında elektrofüzyon kaynaklı bağlantı şekli kullanılır. Aksi takdirde malzeme uyum-
suzluğu sebebiyle fiziki su kayıpları oluşur.

Alt bölge odası tasarımı
MADDE 19 – (1) Oluşturulan alt bölgelerde debi ve/veya basınç kontrolü için, kulla-

nılan malzemelere erişim kolaylığı ve cihazların korunması maksadıyla alt bölge odası tasarımı
yapılır. Bu tasarım esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilir.

a) Alt bölge odası giriş ve çıkışında izolasyon vanası bulunur, iki vana arasında ihtiyaç
duyulan ölçüm ve regülasyon cihazları kullanılır.

b) Alt bölge odalarında boru cinsine bağlı olarak özel bağlantı parçaları ile montaj ya-
pılır.

c) Alt bölge ölçüm odalarının kapalı alan içerisinde personel çalışacak şekilde dizayn
edilmesi halinde; havalandırma bacası, giriş kapağı, merdiven, su tahliye noktası bulunmasına
ve veri iletişimine uygun olmasına dikkat edilir.

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemi ve şebekede kullanılacak malzeme-
lerin yönetimi

MADDE 20 – (1) Malzeme yönetiminde dikkat edilmesi gereken faktörler aşağıda be-
lirtilmektedir.

a) Malzeme ömrü takibi: Şebeke elemanları ve sayaçlar kodlanarak CBS veri tabanına
işlenir. Tüm bu malzemelerin geçirdiği bakım onarım ve değişimler ile arıza sayısı gibi faktörler
kayıt altına alınarak ekonomik çalışma ömrü tanımlanır.

b) Malzeme verimliliği: Malzemenin kullanım süresince bakım ve enerji ihtiyaçları in-
celenerek şebeke sistemine uygunluğu tayin edilir.

c) Maliyet analizi: Malzemenin ilk yatırım, bakım-onarım, işçilik, enerji ve ömrünü ta-
mamladıktan sonraki hurda işlemleri maliyetleri göz önüne alınır.

ç) Ürün geliştirme faaliyetleri: İdarelerce kullanılan malzemelerin, teknolojik gelişme-
lere uygun olarak geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar.

d)  Önleyici bakım onarım: Malzemelerde çalışma şartları sebebiyle sıkça yıpranan ve
şebeke sistemindeki akışı durdurma ihtimali olan parçaların belirli zaman aralıklarında ön ba-
kımdan geçirilmesini kapsar.

e) Doğru malzeme seçimi: Kullanılacak pompa, basınç kırıcı vana ve her türlü komplike
parçaların çalışma yerleri, kapasiteleri, verimleri, enerji tüketimleri, işçilik ihtiyaçları ve ma-
liyetleri gibi faktörler göz önüne alınarak en doğru seçimin yapılması işlemini içerir.

f) Stok kontrolü: Her malzeme, standartlara uygun şekilde tanımlanarak türlerine göre
gruplandırılır. Malzemelerin stok giriş ve çıkışları takip edilerek malzemenin tüketim karakte-
ristiği belirlenir ve acil durumlarda sürekli bulunabilirliği sağlanır.

g) Garanti süreci takibi: İdarelerce temin edilen malzeme ve ekipmanların garanti sü-
releri hassasiyetle takip edilir.
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Malzeme seçim kriterleri
MADDE 21 – (1) Malzeme hammaddesi, çalışma basıncı, sızdırmazlık koruması, ba-

kım onarım ihtiyacı, yedek parça temini, malzemenin sahip olduğu kalite sertifikasyonları ve
kapsamı, muayene ve test imkânları, kolay montaj şartları ve diğer tesisat elemanlarına uyumu,
ölçüm aletleri için ölçme hassasiyeti, enerji verimliliği ve uzun ömürlü saklanabilirlik faktörleri
göz önüne alınır.

(2) İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerinde kullanılan malzemelerin insan
sağlığına zarar vermeyecek nitelikte olmasına dikkat edilir. Bu kapsamda aşağıdaki hususlar
dikkate alınır:

a) Ağır metal kontrolü; Kullanılan tesisat malzemelerinin ağır metal açısından insan
sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olmasına dikkat edilir.

b) Boya kalitesi; Malzemelerin su ile temas eden boyalı yüzeylerinin ve boyaların iç-
me-kullanma suyuna uygun olması gerekir.

c) Korozyon Kontrolü; Boru ve bağlantı parçalarının korozyon dayanımının yüksek ol-
masına dikkat edilir.

Sayaç seçimi ve aranacak özellikler
MADDE 22 – (1) Seçilen sayaçların 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda
onaylanmış kuruluştan alınmış AT Tip İnceleme Belgesine haiz olmasına dikkat edilir.

Sayaç Özellikleri
MADDE 23 – (1) İdareler sayaç tiplerini ihtiyaçlarına göre belirler ve bu niteliklerdeki

sayaçların kullanımını sağlar. Sayaç tipi, çapı ve yer seçimi idare tarafından yapılır. İdarelerce
sayaç seçiminde dikkat edilecek hususlar şunlardır:

a) Hassas ölçümlü ve güvenilir olması,
b) Saha şartlarında metrolojide sürekliliği sağlaması,
c) Dışarıdan müdahalelere karşı emniyetli tasarlanmış olması,
ç) Kayıt mekanizmasının kolay okunabilir olması,
d) Montajının kolay olması,
e) Donmaya ve müdahaleye karşı dayanıklı olması,
f) Düşük basınç kaybına sahip olması,
g) Boru çapına göre değil tüketim eğilimine göre seçilmesi,
ğ) Geniş ölçüm aralığının olması.
Sayaç çap tayini
MADDE 24 – (1) Sayaç çapı tüketim esasına göre belirlenecek olup, asgari sayaç çapı

DN20 (3/4”) olarak seçilir. Abonenin, genellikle gece saatlerindeki en düşük tüketimi (m3/saat),
gün içerisindeki en yüksek tüketimi (m3/saat) ve ortalama tüketimleri (m3/saat) aboneden talep
edilir veya kurum imkânları ile tespit edilir. Abonenin bir saatte tüketeceği ortalama su mikta-
rına en yakın değer, üretici kataloglarından faydalanmak sureti ile Q3 (Qn) değeri çap seçilir.
Abonenin en düşük ve en yüksek tüketimlerinin, seçilen sayaç çapı için katalogda verilen
Qmin(Q1) ve Qmax (Q4) debi aralığında kaldığı teyit edilir.

(2) Abonenin tüketimlerinin bilinemediği veya temin edilemediği durumlarda, emsal
teşkil edebilecek mevcut abone sayaç çapı esas alınarak çap seçilir. Abonenin tüketimleri takip
edilerek seçilen sayaç çapının doğru seçilip seçilmediği kontrol edilir. En yüksek ve en düşük
tüketimleri dengesiz olan veya gün içerisinde yüksek su tüketimi yanında, (seçilen sayacın
Qmin değerinin altında) çok düşük su tüketimi gibi özel durumlarda  “Kombine Sayaç” kulla-
nılabilir.

Sayaçların ölçme hassasiyeti
MADDE 25 – (1) Sayacın giriş ve çıkışında laminer akım profilini bozacak herhangi

bir düzenek bulunmamalıdır. Seçilecek sayaç sınıfı, pompa-hidrofor tesisatları haricinde asgari
ölçme aralığı R≥100 olacaktır. Pompa-hidrofor tesisatlarında [Qt-Q2] ve [Qn-Q3] aralığında
kalmak kaydı ile istenilen sınıfta seçilebilir.
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Seçilecek sayaçların gövde malzemesi
MADDE 26 – (1) Sayaca ait gövde malzemesi seçiminde 21 inci maddenin ikinci fık-

rasındaki kriterler göz önünde bulundurulur.
Sayacın emniyeti ve korunması
MADDE 27 – (1) Sayaçlar, sayacın çalışmasını engellemeye yönelik müdahalelere,

donmaya, sele, bina tesisatından kaynaklanan hidrolik darbe ve titreşimlere, ters su akışına,
kavitasyona, aşırı yüksek basınca, su koçu darbesine, ortam sıcaklığına ve neme, tesisattan
kaynaklanan mekanik gerilmeye ve dengesizliğe, çevre şartlarına bağlı korozyona ve elektro-
manyetik bozucu etkilere karşı korumaya alınır. Sayaca dışarıdan müdahalenin önlenmesi mak-
sadı ile vidalı sayaçlar rakor kelepçesi ile, flanşlı sayaçlar ise tel mühür kullanılarak tesisata
bağlanır. İdareler, sayacını emniyetle koruyamayan ve su fatura ödemelerini aksatan abonelerin
sayaç tiplerini ve sayaç yerlerini değiştirmelerini talep eder.

Sayaçların konulacağı yerlerin seçimi
MADDE 28 – (1) Sayacın bağlanacağı tesisatın, sağlık ve güvenlikle alakalı ulusal dü-

zenlemelere ve gerekiyorsa, tehlike tanımı ile ilgili kurallara uygun imal edilmiş olması gerekir.
Personel ve kullanıcının sağlığı açısından risk oluşturabilecek tüm tesisat şartlarından kaçını-
larak, aydınlatma, havalandırma, kaygan veya tümsekli zeminler, hareket kabiliyetini kısıtlayıcı
engeller dikkate alınarak, makul şartlar sağlanır.

(2) Sayaçların merdiven altında, bina girişi yol seviyesi altında, bodrum ve karanlık
yerlerde olmaması gerekir. Tesisatın, sayacın rahatlıkla değiştirilmesine elverişli esneklikte ol-
masına dikkat edilir. Seçilen mahallerden pis su tesis borularının, gaz borularının, alçak ve
yüksek gerilim kablolarının geçirilmemesi sağlanır.

(3) Yüksek miktarda su tüketen/tüketecek fabrika, işyeri, liman, organize sanayi bölgesi
ve benzeri abonelerin sayaçları, tesis girişinin (sınırının) dışında veya hemen iç kısma, idarenin
belirleyeceği bir yere rögar içinde monte edilir.

(4) Sayacın bağlanacağı yerin yakınında sürekli manyetik alan oluşturacak orta-yüksek
gerilim-mıknatıs kütlesi gibi maddelerin olmamasına dikkat edilir. 25 kilogramdan daha ağır
olan sayaçların yerleştirileceği tesisatın bulunduğu mekân, sayacın takılacağı veya söküleceği
yere rahatça taşınabilmesini sağlayacak şekilde seçilir. Ayrıca sayacın monte edildiği yerin çev-
resinde, kaldırma gereçlerinin yerleştirilmesine izin verecek bir açıklık sağlanır.

Sayaç montaj kuralları
MADDE 29 – (1) Su sayacının tesisata yerleştirilmesi ve bulunduğu mekândaki çevre

şartlarının, sayacın üreticisi tarafından belirtilen hizmet ömrü süresince maruz kalacağı tüm
etki büyüklükleri itibarıyla, tanımlı çalışma aralığının dışına çıkılmamasını sağlayacak şekilde
olmasına dikkat edilir. Tesisat imalatı ve sayaç montajı istenilen standartlarda yapılmadan su
verilmez. Sayaçlar ve alt grupları aşağıdaki gereklerin karşılanmasını güvence altına alacak
şekilde tesisata/şebekeye yerleştirilir:

a) Kesici vana-filtre-çekvalf: Her sayacın, suyun giriş yaptığı baş tarafında sayaç ile
aynı çapta kesici vana ve suda çözünmüş maddelerin sayacın içinde tortu bırakma ihtimaline
karşı sayacı korumak maksadıyla filtre, çıkış tarafında da ters akışı önlemek maksadıyla çekvalf
konulur. Flanş bağlantılı sayaçlarda harici filtre kullanılır, seçilen filtrenin belli zaman aralık-
larıyla temizlenebilir veya kartuşlarının yenilenebilir olması gerekir.

b) Sayacın tesisata bağlantısı: Her türlü mekanik su sayacı tesisata yatay olarak, boru
ekseninde sağa veya sola yatırılmadan bağlanır. Üst üste sıralı sayaçların bulunması durumun-
da, sayaç boru eksenlerinin ara mesafesinin en az 25 santimetre olmasına özen gösterilir. Sa-
yaçlar üreticinin belirttiği montaj kurallarına göre tesisata bağlanır. Sayacın çıkışındaki tesisat,
sayaç her zaman su ile dolu olacak şekilde yukarı yönlendirilir ve sayaç hiçbir zaman tesisatın
en üst noktasına bağlanmaz. Sayaca ulaşacak şekilde tesisata hava girmesi mümkün ise, sayacın
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su giriş tarafına ve yeterince uzak bir mesafede bir hava separatörü - vantuz yerleştirilir. Bo-
runun tam dolu olmaması durumu göz önünde bulundurularak, hidrofor veya pompa emiş hat-
ları üzerine sayaç bağlantısı yapılmaz. Zorunlu kalınması durumunda boru üzerinde düşey düz-
lemde aşağı yönde omega yapılarak üzerine kurallara uygun montaj yapılır. Gerek sayacın nor-
mal çalışması sırasında, gerekse sayaç yerinden söküldüğü veya bağlantı uçlarının sadece bi-
rinin sökülmüş olduğu esnada, suyun itme gücü etkisiyle tesisatın hiçbir parçasının esneme-
mesine ve yerinden oynamamasına dikkat edilir. Bu maksatla sayacın giriş ve çıkış tarafındaki
boru şebekesi uygun biçimde sabitlenir. Flanşlı sayaçların kolaylıkla değişiminin yapılabilmesi
için boru tesisatında demontaj parçası kullanılır.

c) Sayacın rögar içinde tesis edilmesi: Rögarın, yüzeysel su sızıntısını engelleyecek şe-
kilde zemin kotundan yüksek olması gerekir. Rögar kapağının, tek bir kişi tarafından kolaylıkla
hareket ettirebilecek, üzerinde yükleri taşıyabilecek ve su sızıntısını engelleyecek şekilde ol-
ması gerekir. Sayaç ve bağlantı parçaları, kirlenmeye karşı korunması ve montaj-demontaj ko-
laylığı maksadıyla, rögar iç zemin kotundan yeterince yükseğe yerleştirilir. Rögar içinde bir
drenaj kuyusu veya suyu tahliye etmek için bir boşaltma kanalı imal edilir. Rögar içinde sayaçla
ilgili donanım haricinde başka cihazlar bulundurulmaz. Rögar yapımında kullanılan malzeme-
lerin, korozyona dayanıklı ve yeterli mukavemete sahip olması gerekir.

ç) Sayaçların devreye alınması: Yeni veya tamir edilmiş su sayacı tesisata yerleştiril-
meden önce, borulardan yeterli miktarda su geçirilir. Besleme borusundaki tüm kalıntılar te-
mizlenir, su sayacına veya besleme borusuna herhangi bir yabancı madde girmemesi için, bu-
lunulan mekân temiz ve kuru hale getirilir.

(2) Sayaçlar, hassas ölçüm cihazı olup doğru ve uygun şekilde paketlenmemiş ise henüz
yerine montajı yapılmadan hasar görebileceğinden montaj öncesinde doğru ve uygun şekilde
depolanarak muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Abonelik Hizmetleri ve İzinsiz Su Kullanımı

Abonelik işlemleri
MADDE 30 – (1) İdarelerin hizmet vermekle yükümlü olduğu tüm gerçek ve tüzel ki-

şiler, abone olmak, sayaç taktırmak ve sayacı işler durumda muhafaza etmekle idareyle birlikte
yükümlüdür.

(2)  İdareler, abonesiz ve sayaçsız su kullanımını önlemek maksadıyla gerekli çalışma-
ları yaparlar.

(3) Abonelerin; kimlik, adres, iletişim, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç
boyu, sayaç damga tarihi, sayaç sınıfı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanı
mutlaka kayıt altına alınır, mevcut kayıtlarda ise güncelleme yapılır. Adres kayıtları ulusal
adres veri tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulur.

(4) Abonelik tesis edilirken suyun kullanım şekline ve kullanıcısına göre abone türleri
belirlenerek, sisteme giriş yapılır.

Su tesisat projelerinin onaylanması
MADDE 31 – (1) Yapı ruhsatı alınması esnasında su tesisat projesinin idareler tarafın-

dan tasdik edilmesi gerekir. Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde su ve kanalizasyon ida-
relerinden su tesisat projelerinin onayı alındıktan sonra yapı ruhsatı verilir.

(2) İdarelerce yapı ruhsatı aşamasında su tesisat projesini onaylarken sayaçların konu-
lacağı yerlerin seçimindeki kriterler dikkate alınır.

Sayaç temin mükellefiyeti
MADDE 32 – (1) Bu Tebliğdeki esaslar dikkate alınarak sayaçlar, büyükşehir beledi-

yelerinde idarece, diğer belediyelerde ise abone veya idarece temin edilir. Yüksek tüketimli
aboneler ile idareler, sayaçların arıza yapma ihtimaline karşı yedek sayaç bulundurur.
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Yüksek tüketimli aboneler
MADDE 33 – (1) İdareler, kendi yetki ve görevleri dâhilinde belirledikleri yüksek tü-

ketimli abonelerinin takibi için imkânları çerçevesinde ayrı birim kurarak özel takip yaparlar.
Bu abonelerin su kullanım miktarları uzaktan devamlı izlenir.

Yangın hidrantları ve yangın söndürme tesisatları
MADDE 34 – (1) Yangın hidrantlarının tamamı tespit edilerek kayıt altına alınır.
(2) Yangın hidrantlarından ve yangın söndürme tesisatlarından yangın dışında su alın-

masına müsaade edilmez. İdareler maksat dışı su alanlar hakkında idari düzenlemeler yaparak
cezai müeyyide uygular.

İzinsiz tüketimler
MADDE 35 – (1) İzinsiz su kullanımlarının tespiti gayesiyle uzmanlaşmış elemanlar

tarafından planlı saha taramaları yapılarak kayıtlar tasnif edilir. İzinsiz kullanımın önlenmesi
için gerekli tedbirler alınır.

(2) Aboneli veya abonesiz olup sayaçsız su kullananlar, sayaca müdahale ederek bozma,
kırma veya herhangi bir şekilde çalışmasını durdurarak su kullananlar, sayacın devre dışı bı-
rakılması suretiyle su kullananlar, sayacın yerinden sökülmesi sebebiyle su kullananlar, idareye
ait kuyudan, su şebeke hattından, servis bağlantısından veya kaynaktan delerek boru döşeyerek,
motor bağlayarak, tahribat yaparak şebekeye müdahale etmek suretiyle sayaçtan geçirmeksizin
su kullananlar tespit edilerek tutanak altına alınır ve idarelerin kendi mevzuatlarında yer alan
cezai müeyyideler uygulanır.

(3) Abonesiz sayaçlı su kullananlar, sayacı söküp ters bağlayarak su kullananlar, sayacı
idareden habersiz başka bir sayaç ile değiştirerek su kullananlar, sayaç rakor kelepçelerini ko-
partarak su kullananlar, idare tarafından kesilen suyu açarak sayaçtan geçirerek su kullananlar,
idareden izin almaksızın servis hattının yerini değiştirerek sayaçlı su kullananlar, idareden izin
almaksızın abone türünü değiştirerek su kullananlar, sayacın mührünü kopartarak su kullanan-
lar, usulsüz su kullandıkları için tespit edilerek tutanak altına alınır ve İdarelerin kendi mev-
zuatlarında yer alan cezai müeyyideler uygulanır.

(4) İzinsiz tüketimlerin ve izinsiz su kullananların tespitinde fotoğraf makinası, kamera
ve diğer teknik cihazlardan yararlanılabilir.

(5) Sayaç açma, kesme, sökme ve takma gibi bütün eylemler iş emri ile yapılır.
(6) Sayaç harici su kullanımına müsait düzenek ve mekanizma tespit edildiğinde fiili

durum derhal ortadan kaldırılır, körtapa takılır. Yapılan işlemlerin tamamı tutanak altına alınır.
Kırık olan sayaçlarda zabıt mümzileri tarafından kırık olan saatin su kullanımını eksik gösterip
göstermediği ve suyun sayaçtan geçip geçmediği, abone tarafından kırılıp kırılmadığı tespit
edilir.

(7) İzinsiz tüketimlerde su kullanımına elverişli aletler ve vasıtalar kullanılamaz hale
getirilir, ayrıntılı olarak tutulacak tespit tutanağında kullanılan suyun miktarı konusunda mu-
kayese imkânı verecek her türlü ayrıntılı bilgi toplanarak tutanağa yazılır.

Bedelsiz su kullanımlarının takibi
MADDE 36 – (1) Bedelsiz su kullanan abonelerden ibadethaneler, halk çeşmeleri ve

kamu kurumları tarafından kullanılan sular sayaçtan geçirilir. Bu sayaçlar zaman aralıklarıyla
okunur ve sürekli takip edilir.

(2) Bedelsiz su kullanıp abone olmayanlar için abonelik tesis edilir.
İzinsiz tüketimleri önlemek için birim oluşturulması ve bu birimin görevleri
MADDE 37 – (1) İdarelerce izinsiz tüketimlerin tespiti, sebeplerinin araştırılması ve

engellenmesi gayesiyle bir birim oluşturulur. Bu birim, su kaybına yol açan her türlü faktörü
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araştırır, lüzumlu tedbirlerin alınması için gerekli tekliflerde bulunur ve gerekli çalışmaları ya-
par. Kaynaktan başlayarak, isale ve dağıtım hatlarında, abonelerden ve sayaçlardan kaynakla-
nan her türlü izinsiz tüketimi tespit ederek veriler toplar, izinsiz tüketimin önlenmesi için öne-
riler hazırlar.  Bu birim, izinsiz tüketimin önlenmesi için sürekli takipte bulunur, raporlamalar
yapar. Bu birime bağlı izinsiz tüketim konusunda uzmanlaşmış elemanlardan oluşan bir ekip
kurulur. İdareler tarafından, bu ekipler için gerekli ekipmanlar temin edilir.

(2) Abone ve sayaç yönetiminde raporlamalar yapılır. Raporlarda ve izinsiz tüketimin
takibinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:

a) Okuma verileri düzenli olarak kontrol edilir.
b) Anormal okumalar tespit edilir.
c) Abonelerin farklı zaman aralıklarındaki tüketimleri analiz edilir.
ç) Asgari ve azami tüketim eşiklerinin dışında olan sayaçlar listelenir.
d) Sıfır tüketimi olan sayaçlar listelenir.
e) Okuyucuların verimliliğini artırmak maksadıyla, sayaç okuyucularının istatistikleri

listelenir.
f) Değiştirilen sayaçlar değişim öncesi ve sonrası analiz edilerek fayda ve maliyeti de-

ğerlendirilir.
g) Alt bölgelerde tüketim analizleri bölgesel karşılaştırmalı olarak yapılır.
ğ) Verimsiz ölçüm yapan sayaçlar tespit edilip değiştirilir.
h) Ardışık aynı tüketimler, negatif tüketimler ve büyük tüketiciler listelenir.
ı) Bu listeler kullanılarak okuma ve faturaların doğruluğu teyit edilir.
(3) Yukarıda bahsi geçen hususlar dikkate alınmak suretiyle hazırlanan raporlarla bir-

likte öneriler sunulur.
(4) İdarelerce içme - kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki idari ve fiziki su

kayıplarının önlenmesi ile sistemin izlenmesi ve kontrolü için en üst yöneticiye doğrudan bağlı,
konusunda uzmanlaşmış bir birim kurulur. Bu birim su kayıplarını en aza indirmek için kurum
içerisindeki eş güdümü sağlar, su kayıplarının önlenmesi için birimlerin yapmaları gereken iş-
leri tanımlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 38 – (1) İdareler,  İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpla-

rının Kontrolü Yönetmeliği ekinde yayımlanan ve bu Tebliğ ile detaylandırılıp açıklanan ve
ekte yer alan bilgi ve envanter formlarını (EK I, EK II, EK III, EK IV, EK V ve EK VI) bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren her yıl, takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Ba-
kanlığa yazılı olarak gönderir.

(2) İdareler, raporda yer alan bilgilerin doğruluğunun tespiti maksadıyla, Bakanlıkça
yerinde yapılacak incelemelerde faydalanılmak üzere talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
doğru ve eksiksiz olarak sunmak ve incelemeler esnasında kolaylık sağlamakla yükümlü-
dürler.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 6/7/2015
Karar No : 2015/56
Konu : Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Elazığ-Korucu 

Köyünde Bulunan Taşınmazın Özelleştirilmesi
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 22/5/2015 tarih ve 3207 sayılı yazısına isti-

naden;
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme

kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Elazığ ili, Merkez ilçesi, Korucu
Köyü, (eski 2567 parsel) 2891-2892 parsellerdeki toplam 395.552,40 m2 (bir bütün halinde)
taşınmazın “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini te-
minen 4046 sayılı Kanun, İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak
yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca:

Maliye Hazinesi adına kayıtlı satışa konu taşınmazın, 2.850.000 (İkimilyonsekizyüzel-
libin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ali BAŞBUĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Ali BAŞBUĞ’un sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-
lükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.800.000
(İkimilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ergünler Tarım ve Petrol Ürün-
leri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ne İhale Şartnamesi çerçeve-
sinde satılmasına, Ergünler Tarım ve Petrol Ürünleri Dayanıklı Tüketim Malları Nakliye
Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline
dair verilen kararın onaylanmasına,

Bu Karar çerçevesinde sözleşmesinin imzalanması ve Karar gereklerinin yerine geti-
rilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına, 

karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 6/7/2015
Karar No : 2015/57
Konu : ADÜAŞ’a ait Taşınmazın Satışı.
Özelleştirme Yüksek Kurulunca,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare )’nın 2/4/2015 tarih ve 2087 sayılı yazısına isti-

naden;
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından yapılan ihale
sonucunda İhale Komisyonunca, “Konya İli Meram İlçesi, Abdurreşit köyü, 230-231 parsel-
lerde kayıtlı 73.625,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çer-
çevesinde en yüksek teklifi veren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye 2.300.000 (ikimil-
yonüçyüzbin)TL bedelle satılmasına,   

Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek
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taşınmazın ikinci en yüksek teklifi veren HEK-TUR Hekimoğlu Turizm Ticaret ve Sanayi İş-
letmeleri A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde 2.290.000 (ikimilyonikiyüzdoksanbin) TL be-
delle satılmasına,

HEK-TUR Hekimoğlu Turizm Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.’nin satış sözleşmesini
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici
teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal edilmesine” dair verilen  kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih : 6/7/2015
Karar No : 2015/59
Konu : Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 28/5/2015 tarihli ve 3329 sayılı yazısına istinaden,
1. Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait, Sağlık Bakanlığı adına tahsisli, ekli listede be-

lirtilen 16 (on altı) adet taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2. Söz konusu taşınmazların satış suretiyle özelleştirilmesine,
3. Özelleştirme işlemlerinin 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanmasına

karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 14/7/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-54
KONU : Taşınmaz Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Eskişehir   ili,
Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7947 ada 1 parselde kayıtlı 1.146,00 m2 taşınmazın
İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Ayhan SÜLÜK’e
İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.155.000- (birmilyonyüzellibeşbin) TL  bedelle satılmasına,

Ayhan SÜLÜK’ün satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
ikinci teklifi veren Yasin YİGİT’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 1.145.000.-(birmilyonyüz-
kırkbeşbin) TL bedelle satılmasına,

Yasin YİGİT’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
üçüncü teklifi veren  Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’e İhale Şartnamesi
çerçevesinde 1.135.000.- (birmilyonyüzotuzbeşbin) TL bedelle satılmasına,

Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin satış sözleşmesini imzala-
maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici temina-
tının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen
kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 14/7/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-55
KONU : Taşınmaz Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bilecik ili,
Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 1 parselde kayıtlı 664,00. m2 yüzölçümlü taşın-
mazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özkan
ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 301.000- (üçyüzbirbin) TL  bedelle satılmasına,

Özkan ZENGİN’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
ikinci teklifi veren Barış TOPRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 300.000- (üçyüzbin) TL
bedelle satılmasına,

Barış TOPRAK’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi
çerçevesinde  ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 14/7/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-56
KONU : Taşınmaz Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bilecik ili,
Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 2 parselde kayıtlı 671,00. m2 yüzölçümlü taşın-
mazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış
TOPRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 466.000- (dörtyüzaltmışaltıbin) TL  bedelle satıl-
masına,

Barış TOPRAK’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 465.000- (dörtyüzaltmış-
beşbin) TL bedelle satılmasına,

Özkan ZENGİN’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi
çerçevesinde  ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 14/7/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-57
KONU : Taşınmaz Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden, 
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bilecik ili,
Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 3 parselde kayıtlı 702,00. m2 yüzölçümlü ta-
şınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış
TOPRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 400.000- (dörtyüzbin) TL  bedelle satılmasına,

Barış TOPRAK’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 398.000- (üçyüzdoksan-
sekizbin) TL bedelle satılmasına,

Özkan ZENGİN’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi
çerçevesinde  ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR

TARİH : 14/7/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-58
KONU : Taşınmaz Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bilecik ili,
Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 736 ada 11 parselde kayıtlı 544,00. m2 yüzölçümlü ta-
şınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Özkan
ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 302.500- (Üçyüzikibinbeşyüz) TL  bedelle satılma-
sına,

Özkan ZENGİN’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
ikinci teklifi veren Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’ne İhale Şartnamesi
çerçevesinde 300.000- (üçyüzbin) TL bedelle satılmasına,

Özateş İletişim Telekom Malz. ve Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’nin satış sözleşmesini imzala-
maktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici temina-
tının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde  ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde ve-
rilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

TARİH : 14/7/2015
KARAR NO : 2015/ÖİB-K-59
KONU : Taşınmaz Satışı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 10/6/2015 tarih ve 381 sayılı yazısına istinaden,
İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Bilecik ili,
Merkez ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 735 ada 5 parselde kayıtlı 610,00. m2 yüzölçümlü ta-
şınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Barış
TOPRAK’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 300.000- (üçyüzbin) TL  bedelle satılmasına,

Barış TOPRAK’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmaza en yüksek
ikinci teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde 290.000- (ikiyüzdoksan-
bin) TL bedelle satılmasına,

Özkan ZENGİN’in satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yüküm-
lülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi
çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartname-
sindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine,
karar verilmiştir.
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KURUL KARARLARI

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO : 22

KARAR : 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

16 No’lu Kurul Kararı ile 21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan

18 No’lu Kurul Kararında “AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL
KURALLARI” başlıklı G bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Karara konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bu-

laşmayı engelleyici tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması,

ambalajlı ürünlerin ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden

yapılmış olması, dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek

şekilde branda ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapıl-

ması, yükleme ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi

bir bulaşma ya da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale

edilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci

maddesinde yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi” 

—— • ——
Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO: 23 

BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi

İşletmesi (BESD-BİR),

BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Coleoptera takımından zararlı böceklere karşı daya-

nıklılık sağlayan mcry3Aa2 genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır çeşidi,

BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır

çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru,

HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”,

13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Genetik Yapısı

Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”,

13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik

Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”,

KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Ko-

mitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlen-

direrek, genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşağıda

belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir. 

A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: SYN-IR6Ø4-5 kodunun, genetiği değiştirilmiş MIR604

mısırın “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılması,

B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde,

izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması, bu değerlendir-

melerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi, herhangi bir risk tespiti
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halinde iznin iptali, Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde

herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı kanunun 11 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi,

C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan mısır ve

ürünlerinin ithalatı için başvurularda, mısırın miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke

veya yüklendiği ülke yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş belge veya ülkemizdeki ya da

ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuvardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olan-

ların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organiz-

malar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin İthalat, İhracat ve Transit  hükümlerine uyulması,

Ç) KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MIR604 mısır çeşidi ve ürünlerinin

sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması,

D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk

Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını

takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması, piyasada etiket ve GDO dene-

timlerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması,

E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi,

ithal edilen yem amaçlı mısırın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen

miktar, nakil aracı ve gönderilen adres, işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya

dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve

koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bil-

dirilmesi, değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması, Genetik Yapısı De-

ğiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzle-

nebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması, izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırla-

narak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması,

F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu mısır ve ürün-

lerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu mısır ve

ürünlerinin son üründe tek başına ya da bileşen olarak bulunduğunu gösteren bir belgenin bu-

lundurulması, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin

19 uncu maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması,

G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara

konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici

tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin

ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması,

dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda

ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme

ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya

da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi,

Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde

yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi,

Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu

mısır ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetme-

liğin 17 nci maddesine göre Kurul tarafından belirlenen işleme, atık, artık arıtım ve imha ko-

şulları ile ilgili kurallara uyulması, 
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H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tari-

hinden itibaren 30 gün içinde “Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri”nin yer aldığı planın, Bi-

yogüvenlik Kurulu’na sunulması, 

I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu mısır ve ürün-

leri ile ilgili yıllık raporların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yo-

rumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kuru-

lu’na sunulması 

zorunludur.

—— • ——
Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO: 24

BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi

İşletmesi (BESD-BİR),

BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Coleoptera takımındaki böcek türlerine dayanıklılık

sağlayan cry3Bb1 genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON863 mısır çeşidi,

BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON863 mısır

çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru,

HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”,

13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Genetik Yapısı

Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”,

13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik

Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”,

KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Ko-

mitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlen-

direrek, genetiği değiştirilmiş MON863 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşağıda

belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir. 

A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: MON-ØØ863-5 kodunun, genetiği değiştirilmiş MON863

mısırın “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılması,

B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde,

izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması, bu değerlendir-

melerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi, herhangi bir risk tespiti

halinde iznin iptali, Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde

herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı kanunun 11 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi,

C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan mısır ve

ürünlerinin ithalatı için başvurularda, mısırın miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke

veya yüklendiği ülke yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş belge veya ülkemizdeki ya da

ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuvardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olan-

ların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organiz-

malar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin İthalat, İhracat ve Transit  hükümlerine uyulması,
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Ç) KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON863 mısır çeşidi ve ürünlerinin

sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması,

D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk

Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını

takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması, piyasada etiket ve GDO dene-

timlerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması,

E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi,

ithal edilen yem amaçlı mısırın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen

miktar, nakil aracı ve gönderilen adres, işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya

dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve

koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bil-

dirilmesi, değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması, Genetik Yapısı De-

ğiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzle-

nebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması, izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırla-

narak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması,

F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu mısır ve ürün-

lerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu mısır ve

ürünlerinin son üründe tek başına ya da bileşen olarak bulunduğunu gösteren bir belgenin bu-

lundurulması, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin

19 uncu maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması,

G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara

konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici

tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin

ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması,

dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda

ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme

ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da

kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik

Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer

alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi,

Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu

mısır ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetme-

liğin 17 nci maddesine göre Kurul tarafından belirlenen işleme, atık, artık arıtım ve imha ko-

şulları ile ilgili kurallara uyulması,

H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tari-

hinden itibaren 30 gün içinde “Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri”nin yer aldığı planın, Bi-

yogüvenlik Kurulu’na sunulması,

I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu mısır ve ürün-

leri ile ilgili yıllık raporların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yo-

rumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kuru-

lu’na sunulması, 

zorunludur.

Sayfa : 150                             RESMÎ GAZETE                            16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418



Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO: 25 
BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi

İşletmesi (BESD-BİR),
BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Glifosinat amonyum herbisitine tolerans sağlayan pat

genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi,
BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi

ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru,
HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”,
13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Genetik Yapısı

Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”,
13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik

Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”,
KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Ko-

mitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlen-
direrek, genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşağıda be-
lirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir. 

A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: ACS-ZMØØ3-2 kodunun, genetiği değiştirilmiş T25 mı-
sırın “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılması,

B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde,
izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması, bu değerlendir-
melerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi, herhangi bir risk tespiti
halinde iznin iptali, Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde
herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı kanunun 11 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi,

C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan mısır ve
ürünlerinin ithalatı için başvurularda, mısırın miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke
veya yüklendiği ülke yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş belge veya ülkemizdeki ya da
ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuvardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olan-
ların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organiz-
malar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin İthalat, İhracat ve Transit  hükümlerine uyulması,

Ç) KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş T25 mısır çeşidi ve ürünlerinin sa-
dece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması,

D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk
Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını
takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması, piyasada etiket ve GDO dene-
timlerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması,

E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi,
ithal edilen yem amaçlı mısırın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen
miktar, nakil aracı ve gönderilen adres, işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya
dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve
koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne
bildirilmesi, değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması, Genetik Yapısı
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Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İz-
lenebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması, izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazır-
lanarak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması,

F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu mısır ve ürün-
lerinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu mısır ve
ürünlerinin son üründe tek başına ya da bileşen olarak bulunduğunu gösteren bir belgenin bu-
lundurulması, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin
19 uncu maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması,

G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara
konu mısır ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici
tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin
ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması,
dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda
ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme
ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da
kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik
Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer
alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi,

Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu
mısır ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetme-
liğin 17 nci maddesine göre Kurul tarafından belirlenen işleme, atık, artık arıtım ve imha ko-
şulları ile ilgili kurallara uyulması,

H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tari-
hinden itibaren 30 gün içinde “Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri”nin yer aldığı planın, Bi-
yogüvenlik Kurulu’na sunulması,

I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu mısır ve ürün-
leri ile ilgili yıllık raporların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yo-
rumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kuru-
lu’na sunulması,

zorunludur.
—— • ——

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO: 26
BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi

İşletmesi (BESD-BİR),
BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağ-

layan cry1Ac genini ihtiva eden genetiği değiştirilmiş MON87701 soya çeşidi,
BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON87701 so-

ya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla yaptığı başvuru,
HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”,
13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Genetik Yapısı

Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”,
13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik

Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”,
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KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Ko-
mitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlen-
direrek, genetiği değiştirilmiş MON87701 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde, aşa-
ğıda belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar vermiştir. 

A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: MON-877Ø1-2 kodunun, genetiği değiştirilmiş
MON87701 soyanın “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılması,

B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde,
izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması, bu değerlendir-
melerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi, herhangi bir risk tespiti
halinde iznin iptali, Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde
herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı kanunun 11 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi,

C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan soya ve
ürünlerinin ithalatı için başvurularda, soyanın miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke
veya yüklendiği ülke yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş belge veya ülkemizdeki ya da
ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuvardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olan-
ların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organiz-
malar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin İthalat, İhracat ve Transit  hükümlerine uyulması,

Ç) KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON87701 soya çeşidi ve ürünleri-
nin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması,

D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk
Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını
takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması, piyasada etiket ve GDO dene-
timlerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması,

E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi,
ithal edilen yem amaçlı soyanın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen
miktar, nakil aracı ve gönderilen adres, işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya
dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve
koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bil-
dirilmesi, değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması, Genetik Yapısı De-
ğiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzle-
nebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması, izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırla-
narak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması,

F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu soya ve ürünle-
rinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu soya ve ürün-
lerinin son üründe tek başına ya da bileşen olarak bulunduğunu gösteren bir belgenin bulun-
durulması, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması,

G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara
konu soya ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici
tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin
ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması,
dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda
ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme
ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya
da kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Ge-
netik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde
yer alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi,
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Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu
soya ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetme-
liğin 17 nci maddesine göre Kurul tarafından belirlenen işleme, atık, artık arıtım ve imha ko-
şulları ile ilgili kurallara uyulması,

H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tari-
hinden itibaren 30 gün içinde “Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri”nin yer aldığı planın, Bi-
yogüvenlik Kurulu’na sunulması,

I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu soya ve ürün-
leri ile ilgili yıllık raporların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yo-
rumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kuru-
lu’na sunulması, 

zorunludur.
—— • ——

Biyogüvenlik Kurulundan:

BİYOGÜVENLİK KURULU KARARI

KARAR NO: 27
BAŞVURU SAHİBİ: Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi

İşletmesi (BESD-BİR),
BAŞVURUYA KONU ÇEŞİT: Lepidoptera takımındaki böceklere dayanıklılığı sağ-

layan cry1Ac geni ile glifosat herbisitine toleransı sağlayan cp4 epsps genlerini ihtiva eden ge-
netiği değiştirilmiş MON87701xMON89788 soya çeşidi,

BAŞVURUYA KONU KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş
MON87701xMON89788 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yemlerinde kullanılması amacıyla
yaptığı başvuru,

HUKUKİ DAYANAK: 5977 sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”,
13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Genetik Yapısı

Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik”,
13 Ağustos 2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Biyogüvenlik

Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik”,
KARAR: Biyogüvenlik Kurulu, başvuru hakkında Bilimsel Risk Değerlendirme Ko-

mitesi ve Sosyo-Ekonomik Değerlendirme Komitesi tarafından hazırlanan Raporları değerlen-
direrek, genetiği değiştirilmiş MON87701xMON89788 soya çeşidi ve ürünlerinin hayvan yem-
lerinde, aşağıda belirtilen hususlara uyulması şartıyla kullanılmasına, oy birliği ile Karar ver-
miştir. 

A) AYIRT EDİCİ KİMLİK: MON-877Ø1-2xMON-89788-1 kodunun, genetiği de-
ğiştirilmiş MON87701xMON89788 soyanın “Ayırt Edici Kimlik” Kodu olarak kullanılması,

B) GEÇERLİLİK SÜRESİ: Biyogüvenlik Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde,
izleme raporlarına dayanarak komitelere bilimsel değerlendirme yaptırılması, bu değerlendir-
melerin Kurul tarafından uygun bulunması halinde iznin devam etmesi, herhangi bir risk tespiti
halinde iznin iptali, Biyogüvenlik Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen süre içerisinde
herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmesi halinde, yine aynı kanunun 11 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (d) bendinin gereğinin yerine getirilmesi,

C) İTHALATTA UYGULANACAK İŞLEMLER: Adı geçen geni taşıyan soya ve
ürünlerinin ithalatı için başvurularda, soyanın miktarı ve içerdiği gen çeşidi ile ilgili orijin ülke
veya yüklendiği ülke yetkili otoritesi tarafından düzenlenmiş belge veya ülkemizdeki ya da
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ithal edildiği ülkedeki akredite bir laboratuvardan alınan Analiz Raporu eşliğinde uygun olan-
ların gümrük ve ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organiz-
malar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin İthalat, İhracat ve Transit  hükümlerine uyulması,

Ç) KULLANIM AMACI: Genetiği değiştirilmiş MON87701xMON89788 soya çeşidi
ve ürünlerinin sadece hayvan yemlerinde, yem ya da yem hammaddesi olarak kullanılması,

D) RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA DENETİMİ İÇİN GEREKLİ VERİLER: Risk
Yönetim Planlarının başvuru sahibi firma ya da kurum tarafından bu kararın yayımlanmasını
takip eden 30 gün içinde Biyogüvenlik Kurulu’na ulaştırılması, piyasada etiket ve GDO dene-
timlerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce yapılması,

E) İZLEME KOŞULLARI: İzleme koşullarının ilgililer tarafından yerine getirilmesi,
ithal edilen yem amaçlı soyanın depolandığı yerler ve depolardaki ürün miktarı, sevk edilen
miktar, nakil aracı ve gönderilen adres, işleneceği tesisler ile işlenecek miktarların, piyasaya
dağıtımı, iller ve yerleşim birimleri bazında satış yerleri, ambalaj şekli ve miktarı, taşıma ve
koruma önlemleri ve varsa diğer izleme bilgilerinin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bil-
dirilmesi, değişikliklerle ilgili bilgilerin ivedilikle Bakanlıkla paylaşılması, Genetik Yapısı De-
ğiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesinde yer alan İzle-
nebilirlik ile ilgili hükümlere uyulması, izleme raporlarının 6 aylık dönemler halinde hazırla-
narak Biyogüvenlik Kurulu’na sunulması,

F) BELGELEME VE ETİKETLEME KOŞULLARI: Karara konu soya ve ürünle-
rinin ithal, işlenme ve satışında yer alan paydaşların her biri tarafından GDO’lu soya ve ürün-
lerinin son üründe tek başına ya da bileşen olarak bulunduğunu gösteren bir belgenin bulun-
durulması, Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 19 uncu
maddesinde yer alan Yemlerin etiketlenmesinde belirlenmiş kurallara uyulması,

G) AMBALAJLAMA, TAŞIMA, MUHAFAZA VE NAKİL KURALLARI: Karara
konu soya ve ürünlerinin ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakillerinde bulaşmayı engelleyici
tedbirlerin ürün sahibi ve taşıyıcı tarafından işbirliği içinde alınması, ambalajlı ürünlerin
ambalajlarının özel olarak, yırtılma ve parçalanmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olması,
dökme ürünlerin taşınacağı araçların, ürünün çevreye bulaşmasını önleyecek şekilde branda
ile üstünün örtülmesi veya kapalı araçlar veya konteynırlar ile taşımanın yapılması, yükleme
ve boşaltmada çevreye bulaşmasını önleyici tedbirlerin alınması ve herhangi bir bulaşma ya da
kaza halinde eylem planının bulundurulması ve Bakanlıkla beraber müdahale edilmesi, Genetik
Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer
alan Depolama ile ilgili hükümlere riayet edilmesi,

Ğ) İŞLEME, ATIK VE ARTIK ARITIM VE İMHA KOŞULLARI: Karara konu
soya ve ürünlerinin Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetme-
liğin 17 nci maddesine göre Kurul tarafından belirlenen işleme, atık, artık arıtım ve imha ko-
şulları ile ilgili kurallara uyulması,

H) GÜVENLİK VE ACİL DURUM TEDBİRLERİ: Bu kararın yayınlanması tari-
hinden itibaren 30 gün içinde “Güvenlik ve Acil Durum Tedbirleri”nin yer aldığı planın, Bi-
yogüvenlik Kurulu’na sunulması,

I) YILLIK RAPORLAMANIN NASIL YAPILACAĞI: Karara konu soya ve ürün-
leri ile ilgili yıllık raporların, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kendi görüş ve yo-
rumlarını da içerecek şekilde, 6 aylık dönemler halinde hazırlanması ve Biyogüvenlik Kuru-
lu’na sunulması,

zorunludur.
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ORTA SAYFA - 5 
 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

16 Temmuz 2015 

PERŞEMBE 
Sayı : 29418 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
  Hüküm Özeti 
Esas No  : 2011/138  
Karar No  : 2013/337 
Sanık : SOSLAN ABASHIDZE, HAMLET ve MZAYA oğlu, 1990 

KOBULETİ doğumlu 
Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
Suç Tarihi : 06/01/2011 
Uygulanan Kanun Mad.  : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14-1.Cümle 
Verilen Ceza Miktarı : 3 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM 

(TCK 51/3), 10 AY HAPİS(TECİLLİ), 420 TL ADLİ PARA, 
İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN 
YASAKLILIK 

Karar Tarihi : 18/07/2013 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 4947/1 

————— 
 Hüküm Özeti 
Esas No  : 2011/138 
Karar No  : 2013/337 
Sanık : ZVİAD ABASHIDZE, AMİRAN ve MARO oğlu, 1977 

KOBULETİ doğumlu. Gürcistan vatandaşı 
Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 
Suç Tarihi : 06/01/2011 
Uygulanan Kanun Mad.  : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/14-1. Cümle 
Verilen Ceza Miktarı : 3 YIL CEZANIN ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM 

(TCK 51/3), 10 AY HAPİS(TECİLLİ) , 420 TL ADLİ PARA, 
İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN 
YASAKLILIK 

Karar Tarihi : 18/07/2013 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31. Maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 4947/2 
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Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2014/497 

Karar No : 2015/95 

Mahkememizce Mohammed Ali Mohammed hakkında "Göçmen Kaçakçılığı Yapma, 

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 

açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama neticesinde 05/02/2015 tarihinde verilen 2014/497 

Esas, 2015/95 sayılı kararı ile Sanık Mohammed Ali Mohammed'in (Hüssein ve Hadle oğlu, 1986 

D.lu, Suriye Uyruklu) hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan 5237 S.Y. 79/1-b, 62, 52 

maddeleri uyarınca 3 Yıl 4 Ay Hapis ve 10.000,00 TL. Adli Para Cezası, Ruhsatsız Ateşli 

Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan 6136 Sayılı Yasa 13/1, 

TCK.62 maddeleri uyarınca 10 Ay Hapis ve 500 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına 

karar verildiği, sanığın bilinen tüm adreslerine yapılan tebligatların bilatebliğ iade edildiği, tüm 

aramalara rağmen bulunamadığı ve kararın sanık Mohammed Ali Mohammed'e tebliğ 

edilemediğinden, mahkememiz hükmünün 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. maddesi gereğince 

RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

İşbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün 

içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 

beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Yargıtay ilgili Ceza 

Dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İlan giderlerinin adı geçen sanıktan 

tahsil edileceğine dair karar ilanen tebliğ olunur. 5096 

—— • —— 

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2014/1062 

Karar No : 2015/12 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Alaeddin ve Seham oğlu, 29.4.1988 Halep 

doğumlu Suriye uyruklu HAITHAM HASAN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 

yasanın 3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6455 sayılı yasa ile değişik 5607 s.y. nın 3/18 

md. uyarınca 2 yıl 6 ay hapis ve 3000 TL adli para cezasına hükümlendirilmiş, suça konu 

eşyaların ise TCK. nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar verilmiş ve tebliğden itibaren 

7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık HAITHAM HASAN'a 

tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hükümfıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

3 - Hükmün1412 sayılı CMK. nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur.. 5097 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Bor Belediye Başkanlığından: 

Niğde ili Bor ilçesi sınırları içinde bulunan Kızılyer mevkii 660 ada, 529 parselde 17500 m2 

yüzölçümlü Bor Belediyesi adına kayıtlı taşınmaz üzerine 6 blok şeklinde 7 katlı 168 mesken için 

kat karşılığı sözleşmesi hükümleri uyarınca inşaat işi yaptırılacaktır. 

1 - İhale 29/07/2015 tarihi Çarşamba günü saat: 14.00 de Belediye Meclis Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

2 - İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince; KAPALI TEKLİF 

ALMA (ARTIRMA) Usulü ile yapılacaktır. 

3 - İşin muhammen bedeli: arsa üzerine yapılacak bağımsız bölümlerden Belediyemize 

verilecek 28 adet bağımsız bölümden oluşan konutun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2015 yılı yapı 

yaklaşık birim maliyet fiyatlarıyla tahmini inşaat bedeli olan 2940000.00 TL ile 10000.00 TL 

nakdi bedelin toplamı olan 2950000.00 TL dir. Artırma nakdi bedel üzerinden yapılacaktır. 

4 - Geçici teminat tahmin edilen bedelin %3 ü olan 88500.00 TL dır. 

5 - Şartnamenin alınacağı yer: İşe ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir ve 500.- TL bedelle satın alınabilir. 

6 - İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; (Dış zarfın içine koyulacak) 

6-1-) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise 

elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

6-2-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkar Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece 

görülmüş sureti) 

6-6-2.1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

6-2.2) 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. 

6-3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

(noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

6-3.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

6-3.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 
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6-4-) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza 

beyannamesi (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

6-5-) İhale için geçici teminatın nakit olarak yatırıldığına dair makbuz veya Bor 

Belediyesine hitaben işin adına geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) 

6-6-) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli 

ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı 

takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 

Ayrıca Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya 

vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

6-7-) Bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğünden kesinleşmiş vergi borcunun 

olmadığına dair ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge. 

6-8-) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim borcu olmadığına dair ilk ilan veya ihale 

tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış belge. 

6-9-) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

6- 10-) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

6-11-) Her sayfasının okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi ve teknik 

şartname. 

6-12-) Belediyemize herhangi bir mükellefiyetten dolayı borcu olanlar bu ihaleye 

katılamazlar. İstekliler Belediyemize borcu olmadığına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. 

Teklifler aşağıdaki belgeleri ve şartları ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

a) İç zarf: İç zarfa aşağıdaki belgeler konulacaktır. 

1 - Teklif mektubu (İstekli tarafından imzalanacaktır, teklif rakam ve yazı ile açık olarak 

yazılması zorunludur. Kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler geçersiz sayılacaktır.) 

İç zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ve açık 

adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılacak kısmı istekli tarafından imzalanacak veya 

mühürlenecektir. 

b) Dış Zarf: Dış zarfın içinde şu belgeler bulunacaktır. 

1 - İç zarf 

2 - Kat karşılığı ihalesine ait Belediyemizden temin edilen şartnamelerin onaylanması 

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konularak zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı 

soyadı, ile açık adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır. 

7 - Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

8 - İhaleye ilişkin tekliflerin en geç 29.07.2015 tarihi saat 12.00'a kadar Belediye Fen 

İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır. 

9 - Faks ve posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur. 6192/1-1 
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İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DELİK MAKİNASINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK 

PARÇA TEMİNİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/90687 

1 - İdarenin 

a) Adresi  : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001     Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) İnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - İhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüz Delik Makinasında kullanılmak 

üzere yedek parça temini işi. 

b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - İhalenin 

a) İhale Usulü : Açık İhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 30.07.2015 - 15.00 

d) Dosya no : 241-KÇLİ/2015-0433 

4 - İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 

60 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 30.07.2015, saat 15.00’a kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 6591/1-1 
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MEYDAN TEMİZLİK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Kampanya Dönemi Meydan Temizlik Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/89782 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 

her vardiyada 25 işçi (24 işçi + 1 ekip başı) olmak üzere 

toplam 75 işçi ile fabrika Meydan tesislerinde ayırma, 

doldurma - boşaltma ve temizlik işlerinin ±%20 toleranslı 

80 gün süresince yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 

Kampanya Dönemidir (±%20 toleranslı 80 gün). 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 30/07/2015 Perşembe günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6578/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESİSİ İŞLETİLMESİ, BAKIM VE ONARIM  

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet 

Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/91426 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 Kampanya Döneminde 

başlamak üzere toplam 14 işçi ile fabrika Atıksu Arıtım 

Tesisinin İşletilmesi, Bakım ve Onarım işlerinin ±%20 

toleranslı 5 ay süreli hizmet işidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 

tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2015/2016 

Kampanya Döneminden başlamak üzere ±%20 toleranslı 

5 ay süreli 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 31/07/2015 Cuma günü saat 14.00 

4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6579/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Yunusemre İlçesi Laleli Mahallesi 3413 ada 7 parselde kayıtlı 

12.429,25 m2 yüz ölçümü bulunan tam hisseli arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Satışı yapılacak taşınmaz 

KDV’den muaftır. 

Söz konusu arsa vasıflı taşınmaz idari şartnamesi hükümleri uyarınca satılacak olup, 

ihaleye iştirak edenler ihale şartnamesini aynen kabul edip ihaleye iştirak etmiş sayılır. 

İhale Günü, Saati ve İhale Yeri: İhale 29 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 15.00'da 

1. Anafartalar Mahallesi Ergen Caddesi No: 2 Şehzadeler/MANİSA adresindeki Büyükşehir 

Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda 

Büyükşehir Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen Satış Bedeli: 43.586.000,00 TL. (Kırk Üç Milyon Beş Yüz Seksen Altı Bin 

Türk Lirası) 

Geçici Teminatı bedeli: 1.307.580,00 TL. (Bir Milyon Üç Yüz Yedi Bin Beş Yüz Seksen 

Türk Lirası) 

İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen Belgeler 

Gerçek Kişiler; 

Nüfus idaresinden alınacak ikametgâh belgesinin aslı (En geç ihale tarihinden önce 30 gün 

içinde alınmış olması gerekmektedir.), Türkiye'de tebligat için adres göstermek, Nüfus Cüzdan 

Fotokopisi, Noter tasdikli imza beyannamesi (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olmadı 

gerekmektedir.), İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre ticaret ve sanayi odası veya 

esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden 

sadece birini getirmek (varsa), İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına 

teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli 

imza beyannamesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan 

Borcu Yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları 

ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, Geçici 

teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu), 

Her sayfası ihaleye iştirak edecekler tarafından imzalanmış satış şartnamesi, Teklif Mektubu 

(Şartname ekinde örneği mevcut), İhale şartnamesinin satın alındığına dair doküman makbuzunun 

aslı 

Tüzel Kişiler; 

Tüzel Kişiliğin son adresin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti (Ancak Ticaret Sicil Gazetesi Nizamnamesinin 9’uncu maddesinde yer alan hükümler 
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çerçevesinde gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “Aslının 

Aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi sureti de kabul 

edilecektir.), Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlileri, hisse durumlarını belirten ve son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu 

hususları tevsik eden belgeler (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, 

Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi biri, İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ilgisine göre ticaret 

ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve 

kuruluşlardan alınan belgelerden sadece birini getirmek, Tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan 

yetkilinin yetkili olduğuna dair belge ve ihaleye iştirak eden yetkilinin noter tasdikli imza 

beyannamesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınan 

Borcu Yoktur Belgesi (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), Manisa Büyükşehir Belediyesi 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından alınacak icra takibine muhatap olmadığı ve kusurları 

ile sözleşmenin feshine neden olmadığına dair belge, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 

Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, Geçici 

teminatın yatırıldığına dair makbuz veya limit içi banka teminat mektubu (2886 Sayılı Devlet 

İhale Kanunun 27. maddesine belirtilen şartlara haiz limit içi ve süresiz geçici teminat mektubu), 

Her sayfası ihaleye iştirak edecekler tarafından imzalanmış şartname, Teklif Mektubu (Şartname 

ekinde örneği mevcut), İhale şartnamesinin satın alındığına dair doküman makbuzunun aslı 

Ortak Girişim; 

Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı 

ortaklık sözleşmesi ve her ortak için yukarda belirtilen belgeleri ayrı ayrı vermek. 

Yabancı katılımlar olması halinde ihaleye girebilmeleri için yerli firmalarla ortak 

girişimde bulunması ve Türkiye’de tebligat adresi göstermesi gerekmektedir.) 

İhale ait satış şartnamesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Dairesi 

Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye iştirak 

edecekler 1.000,00 TL. karşılığında ihale dokümanlarını aynı adresten temin edebilir. 

İsteklilerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesi uyarınca belirtilen şartlara göre 

hazırlanmış belgeleriyle birlikte ihale günü saat 12.00’ye kadar Manisa Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğüne sıra numaralı alındı 

belgesi karşılığında teslim edilecektir. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı 

Devlet İhale Kanunun 36. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce idareye 

ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir 

sorumluluk kabul etmez. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Büyükşehir Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit 

etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 6220/1-1 
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ÖĞRENCİ YURDU YAPMAK ÜZERE İRTİFAK HAKKI TESİSİ İHALE EDİLECEKTİR 

Giresun Üniversitesinden: 

MADDE 1 - İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı 

İli : Giresun 

İlçesi : Merkez 

Mahalle / Köyü : Gaziler Mahallesi 

Pafta No : G40B07D2C 

Ada No : 1703 

Parsel No : 212 

Niteliği : Bahçe 

Alanı : 94.933,45 m2 arsanın 3.800 m2 lik kısmı 

Mülkiyet Durumu : Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 

Sınırları : Şartname ekinde bulunan krokide gösterildiği şekilde. 

Niteliği : Taşınmaz üzerinde herhangi bir bina, tesis bulunmamaktadır. 

Yukarıda tapu kaydı ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazın üzerinde, 1.000 (bin) kişilik 

Öğrenci Yurdu Yapım İşi Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası 

toplantı odasında, 11/08/2015 tarihinde Salı günü saat: 14.00 de 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulünce irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. 

MADDE 2 - Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği, 

İhale şartname ve ekleri Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından bedelsiz 

olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale şartname ve 

eklerini Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası 

Giresun Şubesindeki TR94000100012346580579-5002 no.lu hesabına 100,00 TL. (Yüz) 

yatırılması, karşılığından satın alması zorunludur. 

MADDE 3 - İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 

a) İhalenin yapılacağı adres: Ahmet Taner Kışlalı Cad. Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası toplantı odası. Tel: 0 454.310 10 00 Faks: 0 454.310 11 55 

b) Tekliflerin sunulacağı adres: Ahmet Taner Kışlalı Cad. Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. 

c) İhale (son teklif verme) tarihi: 11/08/2015 

d) İhale (son teklif verme) saati: 14:00 

e) İhale komisyonunu toplantı yeri: Ahmet Taner Kışlalı Cad. Giresun Üniversitesi Güre 

Yerleşkesi Rektörlük Ek Hizmet Binası toplantı odası 

MADDE 4 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü 

ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. İrtifak hakkı süresi 29 (yirmidokuz) yıldır. Süre hakkın 

tapuya tescili tarihinde başlayacaktır. 

MADDE 5 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı 

a) İlk yıl tahmini irtifak hakkı bedeli: 79.841,80 TL + KDV. (Yetmişdokuzbinsekizyüzkırkbir 

virgül seksen. + KDV) 

b) İnşaatın tahmini bedeli: 14.784.000 TL (Ondörtmilyonyediyüzseksendörtbin) 

c) Tahmini irtifak hakkı üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 2.395,25 TL 

(İkibinüçyüzdoksanbeş virgül yirmibeş) 

d) İnşaatın tahmini bedeli üzerinden alınan geçici teminat miktarı: 443.520,00 TL 

(Dörtyüzkırküçbinbeşyüzyirmi) 

İstekliler teminat olarak 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Giresun 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Giresun 

Şubesindeki TR94000100012346580579-5002 no.lu hesaba ihale saatine kadar yatırabilirler. 
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MADDE 6 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki ve ihale 

şartnameleri ve eklerindeki şartları taşımaları, yukarıda belirtilen geçici teminatları yatırmaları ve 

aşağıda istenilen belgeleri ihale dosyasında sunmaları zorunludur; 

İhaleye katılabilme şartları 

MADDE 7 - İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

A) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir; 

a) Kanuni ikametgah belgesi (şirketlerde bu belge aranmayacaktır.) 

b) Tebligat için adres beyanı. 

c) İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

1) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıla ait belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri 

bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

belge, 

d) Ticaret Sicil Gazetesi, 

e) Teklif sahibinin son 5 yıla ait (2010-2014) vergi borcu olmadığına dair bağlı bulunduğu 

Vergi Dairesinden 2015 yılında alınan belge, 

2010 yılından sonra kurulan şirketler için kurulduğu yıldan itibaren Gelir ve Kurumlar, 

Stopaj, Katma Değer vergisi borcu olmadığı 2015 yılında ilgili vergi dairesinden alınacak yazı ile 

belgelendirilecektir. 

Kollektif şirketlerde ortaklardan her biri yukarıdaki şekilde vergi borcu olmadığını ayrı 

ayrı belgelendirecektir. 

Bu belgeler isteklinin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacaktır. 

f) Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge, 

g) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, 

h) Sabıka Kaydı (İhaleye katılan istekli tüzel kişilik ise; bu maddede istenen belge Limitet 

Şirketlerde Şirket Müdürüne, Anonim Şirketlerde ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Başkanına 

ait olacaktır.) 

ı) İhalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli imza sirküleri, 

1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli, ihalenin yapıldığı yıla ait imza sirküleri, 

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli, ihalenin 

yapıldığı yıla ait imza sirküleri. 

k) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak vekilin 

ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli 

imza sirküleri, 

l) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin b, c, d, e, f, g, h, ı, k bentlerinde belirtilen belgeler, 

m) İsteklilerin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi, 

n) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak hazırlanmış geçici teminat mektubu 

(Süresiz olmalıdır.) veya geçici teminatın idarenin banka hesabına yatırıldığına ilişkin işin adının 

açıkça belirtilmiş olduğu banka dekontu, 

o) İhale Şartnamelerinin ve eklerinin satın alındığına dair ödeme dekontu. 

p) Teklif mektubu, 
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r) İhale tarihinden önceki 15 yıl içerisinde yapmış/yapmakta olduğu işlerle ilgili, tek 

sözleşmeye dayalı olarak en az 400 kişilik otel, motel, öğrenci yurdu, hastane, yaşlı bakım evi vb. 

bir tesis yapmış ve/veya işletmiş olmak ve bunu belgelemek. 

B) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

İstekliler, Yurt İnşaatının tahmin edilen 14.784.000,-TL.lık bedelinin % 25’inden az olmamak 

üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans 

mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

MADDE 8 - İhale 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi (kapalı teklif usulü) uyarınca ve 

aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

A) Tekliflerin hazırlanması: 

Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı 

ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından 

imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve 

istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin 

adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. 

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. 

B) Tekliflerin verilmesi: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon 

başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da 

gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait 

olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda 

belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

C) Dış zarfların açılması 

Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten 

sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin 

ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra 

numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan 

isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer 

belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar. 

D) İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması 

Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası 

ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon 

başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve 

üyeleri tarafından imzalanır. 

Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları kabul edilmez. 

Komisyon alınan tekliflerden sonra açılan zarf sırasına göre isteklilerden, geçerli en 

yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı 

teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Teklifini artırmayan istekli bunu açıkça beyan eder. 

İhalede uygun bedel, teklif edilen en yüksek yıllık irtifak hakkı bedelidir. 

MADDE 9 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

İlan olunur. 6392/1-1 
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TAŞINMAZLAR “SATIŞ” YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

DUYURU 

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 

 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ  

(TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, 

Karşıyaka Mahallesi, 9584 ada, 

7 no.lu parseldeki 3.857,90 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 

100.000 500 19/08/2015 

2 

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Ballık 

Köyü, 4100 no.lu parseldeki 

869,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 

1.500 100 19/08/2015 

3 

Afyon ili, Sinanpaşa ilçesi, Nuh 

Köyü, 118 ada, 10 no.lu 

parseldeki 379,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

1.000 100 19/08/2015 

4 

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, 

Yeniköy Mahallesi, 47 no.lu 

parseldeki 979,00 m² 

yüzölçümlü taşınmaz için 

2.000 150 19/08/2015 

5 

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı 

Mahallesi, 1662 no.lu parseldeki 

396,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 

4.000 200 19/08/2015 

6 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 

Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 

no.lu parseldeki 5.387,13 m² 

yüzölçümlü arsa üzerindeki 

124/5387 arsa paylı, A Blok, 

zemin kat, 1 bağımsız bölüm 

no.lu mesken vasıflı taşınmaz 

3.000 150 19/08/2015 

7 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, 

Kuzuluk Mahallesi, 796 ada, 1 

no.lu parseldeki 5.387,13 m² 

yüzölçümlü arsa üzerindeki 

124/5387 arsa paylı, A Blok, 

zemin kat, 2 bağımsız bölüm 

no.lu mesken vasıflı taşınmaz 

3.000 150 19/08/2015 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

8 

Kırıkkale ili, Yahşihan ilçesi, 

Merkez Mahallesi, 918 ada, 3 

no.lu parseldeki 2.301,00 m² 

yüzölçümlü taşınmazın 

1210/2301 oranındaki hissesi 

30.000 300 19/08/2015 

9 

Aydın ili, İncirliova ilçesi, 

İncirliova Mahallesi, 7566 no.lu 

parseldeki 162,58 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 

2.500 150 02/09/2015 

10 

Aydın ili, Nazilli ilçesi, 

Yıldıztepe Mahallesi, 2238 ada, 

2 no.lu parseldeki 347,31 m² 

yüzölçümlü taşınmazın 

2440/34731 oranındaki hissesi 

10.000 250 02/09/2015 

11 

Aydın ili, Çine ilçesi, Hamidabat 

Mahallesi, 141 ada, 113 no.lu 

parseldeki 574,05 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 

3.000 150 02/09/2015 

12 

Aydın ili, Germencik ilçesi, 

Yedieylül Mahallesi, 199 ada, 

175 no.lu parseldeki 207,00 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 

2.000 150 02/09/2015 

13 

Bolu ili, Gerede ilçesi, 

Demirciler Mahallesi, 779 ada, 2 

no.lu parseldeki 6.000,00 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 

50.000 350 02/09/2015 

14 

Denizli ili, Honaz ilçesi, Kaklık 

Mahallesi, 57 ada, 4 no.lu 

parseldeki 362,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

2.000 150 02/09/2015 

15 

Düzce ili, Merkez ilçesi, 

Konuralp Mahallesi, 3179 no.lu 

parseldeki 1.818,00 m² 

yüzölçümlü taşınmaz 

20.000 300 02/09/2015 

16 

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 2. 

Mıntıka Mahallesi, 272 no.lu 

parseldeki 184,00 m² 

yüzölçümlü 24/676 arsa paylı, 

zemin kat, 2 bağımsız bölüm 

no.lu dükkan 

8.000 250 02/09/2015 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

17 

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, 

İbniselim Mahallesi, 517 ada, 61 

no.lu parseldeki 1.764,67 m² 

yüzölçümlü taşınmaz üzerindeki, 

1. Kat; 

21/1764 arsa paylı, 20 no.lu, 

22/1764 arsa paylı, 21 no.lu, 

19/1764 arsa paylı 22 no.lu, 

dükkanlar 

8.000 250 16/09/2015 

18 

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, 

Aktepe Mahallesi, 102 ada, 1 

no.lu parseldeki 557,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz 

500 100 16/09/2015 

19 

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, 

Yukarı Mahallesi, 834 ada, 13 

no.lu parseldeki 128,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz ve 

üzerindeki bina ile birlikte 

1.000 100 16/09/2015 

20 

Nevşehir ili, Avanos ilçesi, 

Kalaba Mahallesi, 375 no.lu 

parseldeki 480,00 m2 

yüzölçümlü arsa üzerindeki 

8/244 arsa paylı, 1. Kat, 14 

Bağımsız Bölüm no.lu Büro 

500 100 16/09/2015 

21 

Trabzon ili, Araklı ilçesi, 

Merkez Mahallesi, 91 ada, 1 

no.lu parseldeki 451,38 m² 

yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 

bulunan 3. Kattaki; 

3/116 arsa paylı; 34 ve 39, 

2/116 arsa paylı; 35, 36, 40 ve 

41 bağımsız bölüm no.lu bürolar 

10.000 200 16/09/2015 

22 

Niğde ili, Merkez ilçesi, 

Koyunlu Mahallesi, 463 ada; 

- 1 no.lu parseldeki 2.942,14 m2 

- 2 no.lu parseldeki 2.941,19 m2 

- 3 no.lu parseldeki 2.917,12 m2 

- 4 no.lu parseldeki 3.106,00 m2 

- 5 no.lu parseldeki 3.190,50 m2 

- 6 no.lu parseldeki 3.124,28 m2 

- 7 no.lu parseldeki 3.052,21 m2 

- 8 no.lu parseldeki 3.057,78 m2 

yüzölçümlü taşınmazlar 

200.000 1.000 16/09/2015 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

23 

Niğde ili, Merkez ilçesi, 

Koyunlu Mahallesi, 464 ada; 

- 1 no.lu parseldeki 3.575,52 m2 

- 2 no.lu parseldeki 3.626,34 m2 

- 3 no.lu parseldeki 3.961,49 m2 

- 4 no.lu parseldeki 3.907,23 m2 

- 5 no.lu parseldeki 3.642,16 m2 

- 6 no.lu parseldeki 3.499,84 m2 

yüzölçümlü taşınmazlar 

190.000 1.000 16/09/2015 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 

edilmesi zorunludur. 

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki 

TR21 0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak 

ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 

ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim 

gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen 

adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

tta GAYRİMENKUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86 

www.ttagayrimenkul.gov.tr 
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SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNİN İŞLETİLMESİ, BAKIM 

ONARIM VE REVİZYONU HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2015/2016 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin İşletilmesi, Bakım-

Onarım ve Revizyonu Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt No : 2015/88894 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0.332.885 72 00 (10 Hat) – 0.332.885 72 10  

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamıza bağlı Ziraat Bölge Şefliklerindeki 

kantarlarda bulunan dizel veya elektrik tahrikli seyyar 

pancar boşaltma makineleri ile toplam ± % 20 toleranslı 

318.500 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi ve 

makinelerin, bakım-onarım ve revizyonudur. 

 

Bölge Adı Kantar Adı 
Makine 

Tipi 

Makine 

Adedi 

Boşaltılacak 

Ton 

Akşehir Doğrugöz Elektrikli 1 16.000 

Akşehir Subatan Elektrikli 1 27.500 

Çeltik Çeltik Elektrikli 1 25.000 

Çeltik Çeltik Dizel 1 16.000 

Çeltik Gökpınar Elektrikli 1 20.000 

Çeltik Gökpınar Dizel 1 15.000 

Kadınhanı Atlantı Dizel 1 14.500 

Kadınhanı Kabacalı Elektrikli 1 30.000 

Kadınhanı Kadınhanı Elektrikli 1 28.500 

Kadınhanı Kolukısa Elektrikli 1 19.000 

Kadınhanı Sarayönü Dizel 1 16.000 

Yunak Hacıfakılı Elektrikli 2 78.000 

Yunak Uzunbey Dizel 1 13.000 

TOPLAM 14 318.500 

 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikasına bağlı Akşehir Ziraat Bölge 

Şefliğinde bulunan Doğrugöz ve Subatan, Çeltik Ziraat 

Bölge Şefliğinde bulunan Çeltik ve Gökpınar, Kadınhanı 

Ziraat Bölge Şefliğinde bulunan Atlantı, Kabacalı, 

Kadınhanı, Kolukısa ve Sarayönü, Yunak Ziraat Bölge 

Şefliğinde bulunan Hacıfakılı ve Uzunbey kantarları. 

c) İşin süresi : Seyyar Pancar Boşlatma Makinelerinin İşletilmesi, 

Bakım-Onarımı işi için Ilgın Şeker Fabrikası 2015/2016 

Pancar İşleme Kampanya Dönemi, Seyyar Pancar 

Boşlatma Makinelerinin Revizyonu işi için 2016 yılı 

Nisan – Mayıs dönemidir. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 28/07/2015 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (YüzOnSekiz 

TürkLirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6525/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İpek Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK KADRO İLANI 

Üniversitemize; 2547 sayılı kanun ve Üniversitemiz Senato Kararı kapsamında tam 

zamanlı statüde Öğretim Üyeliği kadrosu için başvurular kabul edilecektir. (16/07/2015) 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ÜNVAN 
KADRO 

ADEDİ 
AÇIKLAMA 

İnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sosyoloji 

Bölümü 

Öğretim 

Üyesi 

(Prof.) 

1 

* Doktorasını yurtdışında eğitim 

veren bir üniversitede yapmış olmak. 

* Sosyoloji üzerine uluslararası 

indekslerde taranan dergilerde en az 

iki yayın yapmış olmak. 

* Lisans ve Yüksek Lisans 

düzeyinde İngilizce ders verme 

yeterliliğine sahip olmak. 

* Sosyoloji alanında yurtdışında 

saygın yayınevleri tarafından basılmış 

en az iki adet kitap sahibi olmak. 

* Uluslararası proje yürütmüş olmak. 

* En az iki yıl üniversitede idari 

pozisyonda bulunmuş olmak. 

* İpek Üniversitesi Atama ve 

Yükseltme kriterlerine sahip olmak. 
 

Not: Detaylar www.ipek.edu.tr adresinde mevcuttur. 6597/1-1 
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Gemlik Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

Bölge Müdürlüğümüzün 19.06.2007 tarihli 11709 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 07.06.2007 tarihli 7562 sayılı 

yazılarına istinaden 19.10.2004 tarihli 2004/D1-4047 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi 

kapsamında Müdürlüğümüzce 3000018908 vergi numaralı Ding Hai İthalat ve İhracat Ltd.Şti. 

adına onaylı 30.12.2004 tarihli IM004921 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalar 

için düzenlenen 24.09.2008 tarihli 3914 sayılı Para Cezası Kararının ödenmesi hususu 10.10.2008 

tarihinde adı geçen firmaya tebliğ edilmiş, ancak para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi 

üzerine Müdürlüğümüzce anılan firma adına düzenlenen 09.07.2015 tarihli 9167134 sayılı Ödeme 

Emrine konu 169.508,04-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; 

Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 

31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan 

olunur. 6562/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGATTIR 

Bölge Müdürlüğümüzün 19.07.2007 tarihli 13976 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 29.06.2007 tarihli 8620 sayılı 

yazılarına istinaden 08.04.2004 tarihli 2004/D1-1329 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi 

kapsamında Müdürlüğümüzce 3000018908 vergi numaralı Ding Hai İthalat ve İhracat Ltd.Şti. 

adına onaylı 03.05.2004 tarihli IM001482 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalar 

için düzenlenen 27.02.2008 tarihli 711 sayılı Para Cezası Kararının ödenmesi hususu 05.03.2008 

tarihinde adı geçen firmaya tebliğ edilmiş, ancak para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi 

üzerine Müdürlüğümüzce anılan firma adına düzenlenen 09.07.2015 tarihli 9170855 sayılı Ödeme 

Emrine konu 142.763,20-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; 

Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 

31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan 

olunur. 6563/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGATTIR 

Bölge Müdürlüğümüzün 19.07.2007 tarihli 13976 sayılı yazıları ekinde alınan İstanbul 

Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 29.06.2007 tarihli 8620 sayılı 

yazılarına istinaden 08.04.2004 tarihli 2004/D1-1329 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi 

kapsamında Müdürlüğümüzce 3000018908 vergi numaralı Ding Hai İthalat ve İhracat Ltd.Şti. 

adına onaylı 17.05.2004 tarihli IM001682 sayılı Gümrük Giriş Beyannamesi muhteviyatı eşyalar 

için düzenlenen 27.02.2008 tarihli 710 sayılı Para Cezası Kararının ödenmesi hususu 05.03.2008 

tarihinde adı geçen firmaya tebliğ edilmiş, ancak para cezasının süresi içerisinde ödenmemesi 

üzerine Müdürlüğümüzce anılan firma adına düzenlenen 09.07.2015 tarihli 9171495 sayılı Ödeme 

Emrine konu 86.253,40-TL Para Cezasının 7 (yedi) gün içerisinde ödenmesi hususu; 

Müdürlüğümüzce anılan firmanın başkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu'nun 28. ve 29. maddeleri gereğince ilanen Tebliğine ve aynı Kanunun 

31.maddesi ve Tebligat Tüzüğü'nün 46. ve 47. maddeleri ile 49.maddesi uyarınca yayımı 

tarihinden itibaren 15 gün sonra Tebligat Kanunu gereğince tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilan 

olunur. 6564/1-1 
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İstanbul Ticaret Üniversitesinden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı 

Kanunun ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüye göre öğretim elemanları alınacaktır. 

1 - İlânda belirtilen Profesör kadroları için başvurular Resmi Gazete ilân tarihinden 

itibaren on beş gün içerisinde Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne yapılacaktır. 

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

2 - Başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ve 

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği''nin ilgili 

maddelerinde belirtilen şartları ve Üniversitemiz Senatosu'nun kabul ettiği Öğretim Elemanı 

Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltme İlkeleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartları 

(http://ticaret.edu.tr/tr/Sayfa/Universitemiz/Mevzuat/UniversitemizMevzuati/Yonergeler/OgretimElemani

KadrolarinaBasvurmaAtamaVeYukseltmeİlkeleriYönergesi) taşımaları, Profesör adaylarının 

dilekçesine özgeçmişi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 6 nüsha dosyayı ekleyerek 

Rektörlük Genel Sekreterliği Yazı İşleri Müdürlüğü'ne (Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi No: 90 

Beyoğlu/İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir. 

Not: İlanlarda belirtilen özel kriterler adaylar tarafından belgelenmelidir. 

 

FAKÜLTE/MYO BÖL./ANABİLİM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Mühendislik ve Tasarım 

Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce) 

(Ulaştırma Mühendisliği konularında 

25 yıl akademik deneyime sahip olmak, 

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma 

Yönetimi alanında akademik deneyime 

sahip olmak) 

Prof. Dr 1 

 6582/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13.05.2015 tarihli toplantısında, Mardin ili nüfusuna 

kayıtlı 01.11.1985 doğumlu Abdurrahman oğlu Bülent ABDİOĞLU'nun Moldova'daki "Odesa 

Ulusal Teknik Üniversitesi"nden aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme 

Kurulunun 26.06.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 04729 seri numaralı "Yazılım 

Mühendisliği" alanındaki “Lisans Mezuniyet Geçici Denklik Belgesi”nin iptal edilmesine karar 

verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara 

duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır. 

İlanen duyurulur. 6565/1-1 

—— • —— 

Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ihale edilecek olan 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım 

ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer 

hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir. 

İlan olunur. 6572/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurulun 15/05/2014 tarih ve 5014-45 sayılı Kararı ile “E-90 Karayolu Üzeri Çukurkuyu 

Beldesi Karamusa Mevkii Bor NİĞDE” adresinde bayilik faaliyetinde bulunan BAY/939-

82/29339 sayılı lisans sahibi Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi’ne ait istasyonda 15/05/2012 tarihinde yapılan denetimde gizli düzenek 

tespit edilmiş ve alınan numunenin ODTÜ-PAL laboratuvarı tarafından yapılan analizi sonucunda 

düzenlenen PAL-12-649-859 sayılı analiz raporu ile numunenin solvent türü bir ürün olduğu 

tespit edilmiş ve istenilmesine rağmen Kuruma herhangi bir yazılı savunma sunulmaması üzerine 

Denetim Dairesi Başkanlığının görüşü değerlendirilmiş olup; 

a) Lisans sahibinin tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri 

istasyonda bulundurarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine 

aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının a/4 numaralı 

alt bendi, aynı maddenin 4 üncü fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 

163.111,- TL, 

b) İstasyonda vaziyet planında olmayan gizli düzenek bulundurarak 5015 sayılı Kanunun 

3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü 

fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 18 inci 

maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarına aykırı hareket ettiği anlaşıldığından, 

5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, dördüncü fıkrası ve Petrol 

Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince belirlenen 13.597,- TL, 

olmak üzere Dilekpınar Petrol İnşaat Nakliyat Gıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi hakkında toplam 176.708,-TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 

fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 

eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 

ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6559/1/1-1 

————— 
Kurulun 08/01/2015 tarih ve 5414-18 sayılı Kararı ile BAY/939-82/30730 sayılı 

istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Adana Yolu 9. Km, Sazlıca Kasabası Mevkii / NİĞDE" 

adresinde bayilik faaliyetinde bulunan lisans sahibi Hasan BAYAT'a ait akaryakıt istasyonunda 
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16/10/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda; istasyonda vaziyet planında olmayan 60 tonluk 

gizli bir tank bulunduğu, söz konusu tankta tağşiş amaçlı solvent bulunduğu tespit edilmiş, 5015 

sayılı Kanuna aykırı faaliyetler gerekçesiyle, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön 

Araştırmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi ve 

19/09/2013 tarihli ve 4617-15 sayılı Kurul Kararı gereği istenen yazılı savunmasının hali hazırda 

Kuruma ulaşmamış bulunması nedeniyle Denetim Dairesi Başkanlığının konuya ilişkin görüşü 

Kurulca değerlendirilmiş olup; 

a) İstasyonda alınan numuneye ilişkin TÜBİTAK MAM laboratuvarı tarafından yapılan 

analizi sonucunda düzenlenen1220P00967001 numaralı analiz raporunda tağşiş ve/veya hile 

amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurmakla 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 

38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği, 

b) İstasyonda vaziyet planında olmayan gizli yer altı tankı bulunması nedeniyle 5015 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci ve dokuzuncu fıkraları ile 4 üncü maddesinin üçüncü 

ve dördüncü fıkraları ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (e) bendi ile 

18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı hareket ettiği, anlaşıldığından  

Hasan BAYAT hakkında tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünleri 

istasyonda bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(a) bendinin (4) numaralı alt bendi, aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 163.111.-TL ve istasyonda vaziyet planında olmayan gizli 

düzenek bulundurma ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 

aynı maddenin dördüncü fıkrası ve “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.- TL 

olmak üzere toplamda 176.703.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı 

fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın 

yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde 

dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği 

tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip 

eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 

ile tahsil edileceğinin bilinmesi, hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6559/2/1-1 

————— 
Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/26 sayılı Kararı ile, Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. 

Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San. Limited Şirketi’nin 26.11.2012 tarihinde yapılan denetimde 

tespit edildiği üzere 2011 ve 2012 yıllarında Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım 

Ürünleri Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne muhtelif tarihli ve sayılı fatura 
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karşılığında akaryakıt ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde bulunmasının 5015 

sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinin 1 inci fıkrasına aykırılık teşkil ettiği ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, 

Gizon İnş. Loj. Taşımacılık Hizm. Kum Ocağı İşl. İç ve Dış Tic. San Limited Şirketi hakkında 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) bendinin (1) 

numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında 

Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555.-TL idari para 

cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL (Sekizyüzonbeşbinbeşyüzellibeş TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 6559/3/1-1 

————— 
Kurul 29/05/2015 tarih ve 5616/8 sayılı Kararı ile, Kuzeyada Petrol Nakliye Sanayi Ve 

Ticaret Limited Şirketi’nin lisans alma tarihi 07.09.2012’den itibaren akaryakıt istasyonunda 

otomasyon sisteminin çalışmaması ve buna rağmen akaryakıt satışının devam etmesi nedeniyle, 

15/01/2015 tarih ve 5428/109 sayılı Kurul Kararı ile 70.000.- TL idari para cezası uygulanan 

Kuzeyada Petrol Nakliye Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin, söz konusu para cezasına yaptığı 

itirazın reddine karar verilmiştir. 6559/4/1-1 

————— 
Kurul 01/04/2015 tarih ve 5547/27 sayılı Kararı ile, 06.06.2007 tarihli ve BAY/939-

82/22247 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakarya Beyazgül Turizm Gıda Konfeksiyon Nakliyat Tarım 

Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi’nin, 2011 ve 2012 yıllarında 

bayilik lisansı kapsamında aldığı akaryakıtı 17.01.2005 tarihli ve BAY/425-86/00739 sayılı 

bayilik lisansı sahibi Adabirlik Petrol Ürünleri Taşımacılık Gıda Ve Tarım Ürünleri Pazarlama 

Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’ne ikmal etmek suretiyle lisanssız dağıtıcılık faaliyetinde 

bulunduğu ve süresinde savunma yapmadığı anlaşıldığından, Sakarya Beyazgül Turizm Gıda 

Konfeksiyon Nakliyat Tarım Ve Petrol Ürünleri Pazarlama Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi 

hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 2 inci fıkrasının (a) 

bendinin (1) numaralı alt bendi ve “Petrol Piyasası Kanunun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümlerince belirlenen 815.555.-TL idari 

para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. 
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 815.555.-TL (Sekizyüzonbeşbinbeşyüzellibeş TL) 

tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası 

ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar 

Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait 

TR550001500158007292230032 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden 

itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı 

olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün 

içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden 

yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 

günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile 

tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 6559/5/1-1 

————— 
Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-16 sayılı kararı ile 15.11.2012 tarihli ve MYĞ/4122-

5/31768 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Hasmir Petrol ve Madeni 

Yağ Ürünleri Üretim-Depolama, Nakliye İthalat, İhracat, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 

lisansın verdiği haklar dışında ithal ettiği bazyağı madeni yağ üretiminde kullanmaması ile 

ticarete konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 

ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 24 üncü 

maddelerine, Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9. 

Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu 

Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 4 numaralı fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, 

konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi 

amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Hasmir Petrol ve Madeni Yağ 

Ürünleri Üretim-Depolama, Nakliye İthalat, İhracat, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi hakkında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 

yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/05/2015 

tarihli ve DDB.284/17-17 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6559/6/1-1 

————— 
Kurul’un 28/04/2015 tarihli ve 5584-15 sayılı kararı ile 21.07.2011 tarihli ve MYĞ/3333-

5/29770 numaralı Madeni Yağ Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Petrolsan Petrol Ürünleri ve 

Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin lisansın verdiği haklar dışında ithal ettiği bazyağı 

madeni yağ üretiminde kullanmaması ile ticarete konu etmesinin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı maddenin 2 inci fıkrasına, Petrol Piyasası 

Lisans Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi ve 24 üncü maddelerine, Madeni Yağların 
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Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 9. Maddesinin 2 numaralı fıkrası ile 

Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin 4 

numaralı fıkrasına aykırı olduğu değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir şekilde araştırılması 

ve ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Petrolsan Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 

doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve 

yürütülen soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 12/05/2015 

tarihli ve DDB.284/16-16 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6559/7/1-1 

————— 
Kurul’un 22/04/2015 tarihli ve 5575/25 sayılı kararı ile “Şerifali Mahallesi Kıble Sokak 

No:22 Ümraniye/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 01/03/2012 tarihli 

ve DAĞ/3715-1/30655 sayılı dağıtıcı lisansı alan Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi'nin 2012 yılında sahte faturalar ile denizcilik şirketlerine ÖTV’si indirilmiş 

denizcilik yakıtı satılmış gibi işlem yaparak temin ettiği ÖTV’siz yakıtın piyasaya verildiği, bu 

akaryakıta ait söz konusu faturalarda hesaplanmayan 68.969.517,63 TL’nin TÜPRAŞ’tan 

mahsubunu talep etmek suretiyle sahip olunan lisansın amacı dışında kullanması ve kanuna karşı 

hile yaparak gerçek dışı beyanda bulunması sebebiyle,  lisans sahibinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü 

maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile 20 nci maddesinin beşinci fıkrasına aynı 

zamanda Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ile 31 inci maddesinin birinci 

fıkrasına aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun “İdari 

yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında doğrudan 

soruşturma açılmasına karar verilmiş ve 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 22/05/2015 tarihli ve 

DDB.498/4-4 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6559/8/1-1 

————— 
Kurul’un 28.04.2015 tarihli ve 5584/56 sayılı Kararı ile RAMAN AKARYAKIT 

DAĞITIM NAK.PET.ÜRÜ.SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.  hakkında, 23.01.2013 tarihinde 

yapılan denetim sonucunda, BAY/939-82/27984 numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol 

Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar-

Kütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24-C-21d, Ada No.101, Parsel No.53) 
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İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki otomasyon sistemini sağlıklı 

çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi içinde gidermemesi suretiyle, 

1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 7 nci 

maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiğiniz değerlendirildiğinden, 5015 sayılı 

Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler 

İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca doğrudan soruşturma açılmasına karar verilmesine ve yürütülen 

soruşturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 21/05/2015 tarihli ve 

DDB.52/26-3 sayılı Soruşturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiştir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 6559/9/1-1 

————— 
Şirketinizin sahibi olduğu lisansa konu tesisin tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirilen 

faaliyetler hakkında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca her yılın belirli dönemlerinde Kurumumuza sunmakla yükümlü olduğunuz İlerleme 

Raporunu mevzuatta öngörülen süreler içerisinde Kurumumuzca belirlenen ilerleme raporu 

formatına uygun olarak sunmadığınız gerekçesi ile yazılı savunmanız talep edilmiştir. 

Konuyu değerlendiren Kurul, 12/03/2015 tarih ve 5514/25 sayılı Kararı ile; Taştan Enerji 

Üretim San. Ve Tic. A.Ş.’nin, EÜ/2116-7/1489 sayılı lisansa sahip Giresun ilindeki üretim tesisi 

için Temmuz 2011, Ocak 2012, Temmuz 2012 dönemlerine ait İlerleme Raporlarını Kuruma 

sunmaması dolayısıyla 31/03/2014 tarihli ve 4946/77 sayılı Kurul Kararı ile mezkur şirketin 

bahse konu aykırılığı 30 gün içerisinde düzeltmesi için verilen ihtarın tebliğ edilmiş olmasına 

rağmen söz konusu şirketin bahse konu aykırılığı süresi içerisinde gidermediği anlaşıldığından, 

mezkur lisans sahibinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun "Yaptırımlar ve yaptırımların 

uygulanmasında usul" başlıklı 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket 

ettiği değerlendirilmiş olup hakkında 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendi hükmü ve 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

uyarınca 572.186,-TL idari para cezası uygulanmasına ve bahse konu aykırılığın 30 gün içerisinde 

düzeltilmesi için süre verilmesine karar verilmiştir. 

Bahse konu aykırılığın belirtilen süre içerisinde düzeltilmesi ve sonucundan Kurumumuza 

bilgi verilmesi  gerekmektedir. Yapılan yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmemesi durumunda 

hakkınızda uygulanacak para cezası her defasında bir önceki idari para cezasının iki katı oranında 

attırılarak uygulanacaktır.  

Ayrıca söz konusu Kurul Kararı ile belirlenen 572.186,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası 

T.A.O. (VakıfBank), Bahçelievler / Ankara Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu'na ait TR80 0001 5001 5800 7292 2300 67 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 

4628 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz 

konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda 
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kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya 

taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde 

yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin 

bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 

 6559/10/1-1 

————— 
Kurulun 14.05.2015 tarihli ve 5601-16 sayılı Kararı ile; 

Yağsan Makine Sanayi Otomotiv Yağ ve Petrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti ile ilgili olarak 

Vergi Müfettişi Özgüç ERKAN tarafından (Merzifon Vergi Dairesi Müdürlüğünün 4150056766 

vergi mükellefiyeti sebebiyle) düzenlenen 31.12.2014 tarih ve AGB-A- 453/251-109 sayılı yazısı 

ekinde gönderilen denetim raporundan yapılan tespite göre 2010 yılı içerisinde Gülap Petrol ve 

Tic. Ltd. Sti’.ne (Gülap Petrol ve Tic. Ltd. Sti’.nin 14.07.2010 tarihli 7606 sayılı Ticaret Sicil 

Gazetesi'nde ilan edildiği üzere ile yeni ticaret unvanı Ahmet ilhan Emre Petrol ve Tic.Ltd. Şti. 

olarak değişmiştir.) değişik tarihlerde (2 kez) lisans alınmasını gerektiği halde faaliyeti lisans 

almadan akaryakıt satışı yaptığının tespit edilmesi 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (b) bendi ve Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı 

alt bendine aykırılık teşkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir şekilde araştırılması ve 

ilgili mevzuat karşısındaki durumun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "İdari 

yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma 

ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca Şirketiniz nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir 

Bu kapsamda, Şirketinizin lisans alınmasını gerektiği halde lisans almadan akaryakıt satışı 

yapmamak yükümlülüğünü yerine getirilmesi gerekmekte olup, aksi halde, 5015 sayılı Kanunun 

"İdari yaptırımlar" başlıklı 20 nci maddesi ile Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön 

Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Daire Başkanlığınca, hakkında soruşturma açılan gerçek 

veya tüzel kişiye başlatılan soruşturma bildirilerek, varsa ilgili mevzuat hükümlerine aykırılığın 

on beş günlük süre içinde giderilmesi gerektiği, aksi halde yapılmakta olan piyasa faaliyetinin 

geçici bir süre için durdurulabileceği veya lisansının doğrudan iptal edilebileceği…" hükümleri 

uygulama alanı bulacaktır. 

5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca 14/05/2015 tarihli ve 5601-16 sayılı 

Kurul Kararı kapsamında yapılan soruşturma sonucu, Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince 

düzenlenen 15/06/2015 tarihli ve DDB. 20/2015/9 sayılı Soruşturma Raporu düzenlenmiştir. 

Söz konusu yapılan tespitler ile ilgili olarak Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız 

dikkate alınmayacağı hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 6559/11/1-1 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265 

 

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama 

kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. 

1 - İlanda yeralan Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Yardımcı 

Doçent kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak 

gerekmektedir. 

2 - Profesör ve Doçentler 2547 Sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1. fıkrasına 

göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır. 

3 - Adaylar 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadro derecesi bakımından 

atanabilme şartlarını taşımak zorundadır. 

4 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

5 - İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

6 - İstenen belgeler başvuru dilekçe örneğinde belirtilmiş olup, yayınlarına UAKBİS 

sisteminden erişilemeyen adaylar yayın dosyaları ile başvuracaktır. 

(Dilekçe örneği ilan metni ekinde http://personel.uludag.edu.tr adresinde yayınlanmıştır) 

 

BİRİM 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

Tıp Fakültesi Acil Tıp A.D. Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D. Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği 

A.D. 
Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi 

Çocuk ve Ergen 

Ruh Sağlığı ve 

Hastalıkları A.D. 

Doçent 1 1   

Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi 

A.D. 
Doçent 1 1   

Tıp Fakültesi 
Göğüs 

Hastalıkları A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 

A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Tıp Fakültesi 
Tıbbi 

Farmakoloji A.D. 
Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Patoloji 

A.D. 
Profesör 1 1   

Tıp Fakültesi 
Tıbbi Patoloji 

A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Tıp Fakültesi Üroloji A.D. 
Yardımcı 

Doçent 
1 1   

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İktisat Teorisi 

A.D. 
Doçent 1 1   
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BİRİM 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

İktisadi ve İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İstatistik A.D. Doçent 1 1   

Mühendislik 

Fakültesi 

Konstrüksiyon ve 

İmalat A.D. 
Doçent 1 1 

Makine Elemanları Alanında 

Dişli Çark Konusunda Doktora 

Yapmış Olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 
Yapı A.D. Profesör 1 1 

Yapı-Zemin Etkileşimi 

Konusunda Çalışmaları Olmak 

Ziraat Fakültesi 
Gıda Bilimleri 

A.D. 
Doçent 1 1 

Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi 

ile Süt Mükrobiyolojisi 

(Özellikle Probiyotikler 

Mikroorganizmalar) Üzerine 

Çalışmalar Yürütmek 

Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri 

A.D. 
Doçent 1 1 

Tarla Bitkileri Serin İklim 

Tahılları Yetiştirme ve Islahı 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Cebir ve Sayılar 

Teorisi A.D. 
Doçent 1 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Genel Sosyoloji 

ve Metodoloji 

A.D. 

Doçent 1 1   

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Sistematik 

Felsefe ve Mantık 

A.D. 

Profesör 1 1   

Eğitim Fakültesi 

İlköğretim 

Matematik 

Eğitimi A.D. 

Profesör 1 1   

Eğitim Fakültesi 
Resim-İş Eğitimi 

A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Resim Alanında Sanatta 

Yeterlilik/Doktora Yapmış 

Olmak. Öğretmenlik Deneyimi 

Olmak 

Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi A.D. 
Doçent 1 1 

Felsefe Eğitiminde Doçent 

Olmak 

Eğitim Fakültesi 
Sosyal Bilgiler 

Eğitimi A.D. 
Doçent 1 1 

Tarih Eğitiminde Doçent 

Olmak 

Eğitim Fakültesi 
Zihin Engelliler 

Eğitimi A.D. 
Profesör 1 1   

Eğitim Fakültesi 
Zihin Engelliler 

Eğitimi A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

İlahiyat 

Fakültesi 

Arap Dili ve 

Belagati A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

İlahiyat 

Fakültesi 
Hadis A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

İlahiyat 

Fakültesi 

İslam Hukuku 

A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   
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BİRİM 

ANABİLİM 

DALI 

KADRO 

ÜNV. K.D. AD. AÇIKLAMA 

İlahiyat 

Fakültesi 
Tasavvuf A.D. Profesör 1 1   

İlahiyat 

Fakültesi 
Tefsir A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
3 1   

İlahiyat 

Fakültesi 

Türk İslam 

Edebiyatı A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku 

A.D. 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Hukuk Fakültesi Mezunu 

Olmak ve İlgili Alanda Kamu 

Hukuku Doktorası Yapmış 

Olmak 

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü 
Doçent 1 1   

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü 
Doçent 1 1   

Spor Bilimleri 

Fakültesi 

Antrenörlük 

Eğitimi Bölümü 

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

Devlet 

Konservatuvarı 

Yaylı Çalgılar 

Anasanat Dalı 
Profesör 1 1 

Lisans ve Lisansüstü Eğitimini 

Devlet Konservatuvarında ve 

Yaylı Çalgılar Dalında Bitirmiş 

ve Aynı Alanda Doçent 

Ünvanını Almış Olmak 

Yabancı Diller 

Yüksekokulu 
  

Yardımcı 

Doçent 
1 1   

 6560/1-1 

—— • —— 

Sağlık Bakanlığından: 

Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince 22/05/2014 tarihinde 

2014/43925 İhale Kayıt No ile yapılan ve 29/08/2014 tarihinde sözleşmeye bağlanan "17 Kalem 

Tıbbi Cihaz Alımı" ihalesi sonucunda, taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri 

çerçevesinde idarenin ihtarına rağmen yerine getirmeyen, bu fiili ile de 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanununun 25/f maddesinde; "Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve 

sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek" şeklinde belirtilen yasak fiil 

ve davranışında bulunduğu idarece tespit edilen ve bu nedenle sözleşmesi feshedilerek kesin 

teminatı gelir kaydedilen; 

ELMED Elektronik ve Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Adres: Batı Sitesi 

Mah. Gersan Sanayi Sit. 2307 Sok. No: 46 Yenimahalle/ANKARA, Ankara Ticaret Odası - 

Ticaret Sicil No: 82833, Oda Sicil No: 3/1248, Vergi Dal/No: Ostim V.D./333 002 3553)’ne; 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26 ncı maddesi gereğince verilen ve 

31/03/2015 tarihli ve 29312 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı; Ankara 15. İdare 

Mahkemesinin 28/05/2015 tarihli ve E: 2015/679 sayılı: "Dava konusu işlemin; ... 

YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI" yönündeki kararma istinaden, Bakanlık Makamı'nın 

02/07/2015 tarihli Oluru ile kaldırılmıştır. 6541/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bodrum Kaymakamlığı Milli 

Emlak Müdürlüğü 
İl/İlçe MUĞLA/Bodrum 

Adresi 

Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik 

Caddesi Bodrum Kaymakamlığı 

Milli Emlak Müdürlüğü 

Tel-Faks 0 252 316 75 25 

Posta Kodu 48400 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Volkan AKIN  

Adresi 
Atatürk Cad. No: 62 Yalıkavak 

Bodrum/MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No. 17315649770  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6589/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6575/1-1 



Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015 / 38466 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor 

İl Müdürlüğü 
İl/İlçe ÇANKIRI / Merkez 

Adresi 

Abdulhalik Renda 

Mahallesi Tuğgeneral Zeki 

DURLANIK Sokak No : 1 

Tel-Faks 0376 213 15 15 / 0376 213 21 47 

Posta Kodu 18000 E-Mail cankiri@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yamansoy Yapı İnş. Orman. Nak. 

Tem. Gıda Ürt. Paz. San. ve Tic. 

Ltd. Şti. 

Muhammed Fatih YAMAN 

Adresi 
Çarşı Mah. Hürriyet Cad. Site İş 

Hanı No: 36 Kat: 1/112  ELAZIĞ 
 

T.C. Kimlik No.  22285786370 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
936 063 59 31  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 11684  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6590/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/50705 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı 
İl/İlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi 
Alparslan Türkeş Cad. No:71 

Beştepe 
Tel-Faks Tel: 3122075050- Faks: 3122075033 

Posta 

Kodu 
06560 E-Mail satinalma@ormansu.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ETS CATERİNG GIDA TURİZM 

ORGANİZASYON İNŞAAT 

TİCARET İTHALAT İHRACAT 

ANONİM ŞİRKETİ 

Eda SUNA 

Adresi 

Anadolu Bulvarı ATB İş Merkezi C 

Blok No:41-42 Yenimahalle 

ANKARA 

  

T.C. Kimlik No.   13349787990 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
381.044.4620   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
213755   

6.Yasaklam

a Süresi 
Ay (  ) Yıl 1 (Bir) 

7.Yasaklamanı

n Dayanağı ve 

Kapsamı 

a- 4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d -Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Kurum 

İhalelerinden 
(  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6604/1-1 



Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 

İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
 6593/1-1 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273 

 

İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 
 6592/1-1 



Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6576/1-1 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275 

 



Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 277 

 

 



Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279 

 



Sayfa : 280 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 281 

 



Sayfa : 282 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 283 

 



Sayfa : 284 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 285 

 



Sayfa : 286 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287 

 



Sayfa : 288 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289 

 



Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 291 

 

 



Sayfa : 292 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 

 
 6581/1-1 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 293 

 

 



Sayfa : 294 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 295 

 



Sayfa : 296 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 297 

 



Sayfa : 298 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 299 

 



Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301 

 



Sayfa : 302 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 

 



16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418 RESMÎ GAZETE Sayfa : 303 

 

 



Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 16 Temmuz 2015 – Sayı : 29418

Sayfa

1
2
2

3

9

10
26
47
56
73

82
84

102
105
112
142
142
143
144
144
145
145
146
146

147
147
149
151
152
154

156
216
222

235
237
255
293

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)     1  TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Sağlık Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI
–– Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları

GÖREVLENDİRME KARARI
–– Kayseri İl Müftülüğüne Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin GÜVEN’in

Görevlendirilmesi Hakkında Karar 

YÖNETMELİKLER
–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği
–– Demiryolu Kazalarını ve Olaylarını Araştırma ve İnceleme Yönetmeliği
–– Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
–– Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği
–– Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler

Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Mardin Artuklu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/29)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/30)
— İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/56 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/57 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6/7/2015 Tarihli ve 2015/59 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-54 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-55 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-56 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-57 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-58 Sayılı Kararı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14/7/2015 Tarihli ve 2015/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

KURUL KARARLARI
–– Biyogüvenlik Kurulunun 22 Sayılı Kararı
–– Biyogüvenlik Kurulunun 23 Sayılı Kararı
–– Biyogüvenlik Kurulunun 24 Sayılı Kararı
–– Biyogüvenlik Kurulunun 25 Sayılı Kararı
–– Biyogüvenlik Kurulunun 26 Sayılı Kararı
–– Biyogüvenlik Kurulunun 27 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 Tarihli ve E: 2013/114, K: 2014/184 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 1/7/2015 Tarihli ve E: 2015/20, K: 2015/64 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 15/4/2015 Tarihli ve 2013/2392 Başvuru Numaralı 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


