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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

29 Haziran 2016
ÇARŞAMBA

Sayı : 29757



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Karar Sayısı : 2016/8900

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Karar Sayısı : 2016/8961

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



Sayfa : 10                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13



Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 17



Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 41



Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43



Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 45



Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 55



Sayfa : 56                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 57



Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Sayfa : 62                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 63



Sayfa : 64                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 65



Sayfa : 66                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 67



Sayfa : 68                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 69



Sayfa : 70                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Sayfa : 72                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 73



Sayfa : 74                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 75



Sayfa : 76                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 77



Sayfa : 78                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 79



Sayfa : 80                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 81



BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/8943

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                          M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 82                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 83



Karar Sayısı : 2016/8948

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 84                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 85



Sayfa : 86                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 87



Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 89



Sayfa : 90                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 91



Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 93



Sayfa : 94                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



Karar Sayısı : 2016/8951

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 95



Sayfa : 96                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 97



Karar Sayısı : 2016/8953

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 98                               RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



Karar Sayısı : 2016/8954

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 99



Sayfa : 100                             RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



Karar Sayısı : 2016/8956

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8959

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                               S. SOYLU                                 M. ÖZHASEKİ                                  E. ALA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                      L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                             F. B. SAYAN KAYA                                        A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı V.                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2016

       69471265-305-7115

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              27 Haziran 2016

     68244839-140.03-180-389

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        23 Haziran 2016

       69471265-305-7693

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              23 Haziran 2016

     68244839-140.03-192-409

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2016

       69471265-305-7116

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              27 Haziran 2016

     68244839-140.03-181-390

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2016

       69471265-305-7113

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              27 Haziran 2016

     68244839-140.03-178-387

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        14 Haziran 2016

       69471265-305-7295

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              14 Haziran 2016

     68244839-140.03-187-396

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        10 Haziran 2016

       69471265-305-7114

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              27 Haziran 2016

     68244839-140.03-179-388

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        23 Haziran 2016

       69471265-305-7691

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              23 Haziran 2016

     68244839-140.03-190-407

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        23 Haziran 2016

       69471265-305-7692

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              23 Haziran 2016

     68244839-140.03-191-408

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        23 Haziran 2016

       69471265-305-7695

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              23 Haziran 2016

     68244839-140.03-194-411

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        23 Haziran 2016

       69471265-305-7694

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              23 Haziran 2016

     68244839-140.03-193-410

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2016/448

28/06/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (2014/33/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik

aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili pi-

yasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Binalarda ve inşaatlarda kalıcı olarak hizmet veren ve insanların, insan ve yüklerin

veya bir kişinin taşıyıcıya zorlanmadan girebildiği ve içindeki kişinin erişim mesafesinde yer

alan kumandalarla teçhiz edilmiş olan taşıyıcıya ulaşılabildiği hallerde sadece yüklerin taşın-

masının amaçlandığı asansörleri,

b) Birinci fıkranın (a) bendinde atıfta bulunulan asansörlerde kullanılan ve Ek-III’te

listelenen asansör güvenlik aksamlarını,

kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) Hızı 0.15 m/s’den büyük olmayan kaldırma tertibatlarını,

b) İnşaat şantiyelerinde kurulan kaldırma tertibatlarını,
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c) Füniküler dâhil olmak üzere kablolu taşıma tesisatlarını,

ç) Askeri veya polisiye amaçlı özel olarak tasarlanan ve inşa edilen asansörleri,

d) Üzerinden iş yapılabilen kaldırma tertibatlarını,

e) Maden ocağı vinçlerini,

f) Sanatsal icraat sırasında sanatçıların kaldırılmasına yönelik kaldırma tertibatlarını,

g) Taşıt araçlarına monte edilmiş kaldırma tertibatlarını,

ğ) Makinalara bağlı olan ve makina üzerindeki bakım ve muayene noktaları dâhil olmak

üzere, sadece çalışma istasyonlarına erişim amacıyla tasarlanan kaldırma tertibatlarını,

h) Dişli rayda çalışan trenleri,

ı) Yürüyen merdivenler ve mekanik yürüyüş bantlarını,

kapsamaz.

(3) Asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına dair, bu Yönetmeliğin atıfta bulun-

duğu risklerin tamamı ya da bir bölümünün ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamına girmesi

durumunda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz veya uygulanması durdurulur.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, Üye Ülkelerin Asansörler ve Asansörlerin Güvenlik

Aksamlarına İlişkin Yasalarının Uyumlaştırılması Hakkındaki 26/2/2014 tarihli ve 2014/33/AB

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi esas alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum

çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) Akreditasyon: Ulusal akreditasyon kuruluşu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili uyum-

laştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel düzen-

lemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi olarak kabulünü,

c) Asansör: Belirli seviyelere hizmet veren, esnek olmayan ve yatayla 15 dereceden

fazla açı yapan kılavuzlar boyunca hareket eden bir taşıyıcısı olan kaldırma tertibatını veya

sabit bir seyir yolu üzerinde esnek olmayan kılavuzlar üzerinde olmasa da hareket eden kal-

dırma tertibatını,
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ç) Asansör monte eden: Asansörün tasarımından, imalatından, montajından ve piyasaya

arzından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) “CE” işareti: Asansör veya asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelik temel sağlık

ve güvenlik gereklerine uygunluğunu gösteren, asansör monte eden veya imalatçı tarafından

iliştirilen işareti,

f) Dağıtıcı: Asansör güvenlik aksamını tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulundu-

ran, imalatçı veya ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Geri çağırma: Asansörün sökülmesi ve güvenli bir şekilde imha edilmesi amacıyla

alınan önlemi veya daha önceden asansör monte edene veya son kullanıcıya ulaşmış olan asan-

sör güvenlik aksamının iadesini amaçlayan önlemi,

ğ) İktisadi işletmeci: Asansör monte edeni, imalatçıyı, yetkili temsilciyi, ithalatçıyı ve

dağıtıcıyı,

h) İmalatçı: Kendi adı veya ticari markası altında asansör güvenlik aksamı imal eden

veya tasarlanmış veya imal edilmiş asansör güvenlik aksamına sahip olan ve pazarlayan gerçek

veya tüzel kişiyi,

ı) İthalatçı: Asansör güvenlik aksamını yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden

Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

i) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

j) Model asansör: Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini taşıyan, objektif

parametrelere göre tarif edilen model asansöre uyumlu olan asansör güvenlik aksamlarının kul-

lanıldığı ve teknik dosyasında gösterildiği temsili bir asansörü,

k) Piyasaya arz: Asansör güvenlik aksamının piyasada ilk kez bulundurulmasını veya

asansörün ticari veya kamu faaliyetleri kapsamında ücretli veya ücretsiz olarak kullanımının

sağlanmasını,

l) Piyasada bulundurma: Asansör güvenlik aksamının ticari bir faaliyet yoluyla bedelli

veya bedelsiz olarak dağıtım veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir asansör güvenlik aksamının piyasada

bulunmasını önlemek amacıyla alınan her türlü önlemi,

n) Taşıyıcı: Asansörün, insanların ve/veya yüklerin kaldırılması veya indirilmesi ama-

cıyla taşındığı bölümünü,

o) Teknik şartname: Asansör veya asansör güvenlik aksamı için karşılanması gereken

teknik gereklilikleri tanımlayan dokümanı,

ö) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
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p) Uygunluk değerlendirmesi: Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör veya asansör gü-

venlik aksamının temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılayıp karşılamadığını tanımlayan

süreci,

r) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, muayene ve belgelendirme da-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

s) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

ş) Üye ülke: Avrupa Birliği üyesi ülkeyi,

t) Yetkili temsilci: İmalatçı veya asansör monte eden tarafından kendi adına belirli gö-

revleri üstlenmek üzere yazılı sözleşme ile yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik gerçek veya

tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Serbest Dolaşım, Piyasaya Arz Etme, Piyasada Bulundurma ve

Hizmete Sunma, Temel Sağlık ve Güvenlik Gerekleri ve

Asansörün Monte Edildiği Binalar ve İnşaatlar

Serbest dolaşım

MADDE 6 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun asansörlerin piyasaya arzını, hizmete

sunulmasını veya asansör güvenlik aksamlarının piyasada bulundurulmasını yasaklamaz, sı-

nırlamaz ya da engellemez.

(2) Fuarlarda, sergilerde veya tanıtımlarda görünür bir işaretin, asansörlerin veya asan-

sör güvenlik aksamlarının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını ve uygun hale getirilene kadar

satışa çıkarılamayacağını açıkça göstermesi durumunda Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine

uymayan asansörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının sergilenmesini engellemez. Tanıtım

sırasında, kişilerin korunması için yeterli güvenlik önlemleri alınır.

(3) Bu Yönetmelik, asansörler hizmete sunulduğunda veya kullanıldığında, asansörlerde

sorun olması durumunda, kişilerin korunmasını sağlamak üzere ilgili diğer mevzuat ile uyumlu

olmak ve bu Yönetmelikte belirtilmeyen bir şekilde asansörlerin değiştirilmesi anlamına gel-

memek kaydıyla Bakanlığın gerekli diğer yasal düzenlemeleri yapma hakkını engellemez.

Piyasaya arz etme, piyasada bulundurma ve hizmete sunma

MADDE 7 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik ile uyumlu olacak şekilde sadece amacına

uygun olarak monte edilen, bakımı yapılan ya da kullanılan asansörlerin, bu Yönetmelik kap-

samında piyasaya arz edilebilmesi ve hizmete sunulabilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.
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(2) Bakanlık, piyasada yalnızca bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde bir araya

getirilen, bakımı yapılan ve amacına uygun olarak kullanılan asansör güvenlik aksamlarının,

piyasada bulundurulmasını ve hizmete sunulmasını sağlayacak önlemleri alır.

Temel sağlık ve güvenlik gerekleri

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörler, Ek-I’de yer alan temel sağlık

ve güvenlik gereklerini karşılar.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansör güvenlik aksamları, Ek-I’de yer alan temel

sağlık ve güvenlik gereklerini karşılar ve bir araya getirildiği asansörün söz konusu gerekleri

karşılamasını sağlar.

Asansörün monte edildiği binalar ve inşaatlar

MADDE 9 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında binada veya inşaatta monte edi-

len asansörün uygun işletilmesini ve güvenli kullanımını sağlamak üzere, binadaki çalışmadan

veya inşaattan sorumlu kişi ile asansör monte edenin uygun tedbirleri almaları ve gerekli bil-

gileri birbirlerine sunmaları için tüm önlemleri alır.

(2) Bakanlık, asansörlerin çalışması ve güvenliği için asansör kuyusunun temel sağlık

ve güvenlik gerekleri haricinde herhangi bir boru tertibatı, tel sistemi ya da donanım içerme-

mesini sağlayacak gerekli tüm önlemleri alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

Asansör monte edenin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Asansör monte eden asansörün piyasaya arzında, Ek-I’de yer alan

temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edil-

mesini ve test edilmesini sağlar.

(2) Asansör monte eden, teknik dosyayı hazırlar ve 19 uncu maddede belirtilen uygun-

luk değerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Asansör monte eden, asansörün bu Yönetme-

likte belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığını uygunluk de-

ğerlendirme işlemiyle ispatlaması durumunda AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansöre

eşlik etmesini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

(3) Asansör monte eden asansörün teknik dosyasını, AB uygunluk beyanını ve uygula-

nabildiği yerlerde onaylı kararı veya onaylı kararları asansörün piyasaya arzından itibaren on

yıl süreyle muhafaza eder.

(4) Asansör monte eden asansörün risk taşıması durumunda, kullanıcıların sağlık ve

güvenliğini korumak amacıyla ortaya çıkan riski araştırır, uygun görüldüğünde asansör ile ilgili

uygunsuzluk ve yapılan şikâyetlerin kayıtlarını tutar.
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(5) Asansör monte eden tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan tüm bil-

gileri asansörün taşımasını sağlar.

(6) Asansör monte eden piyasaya arz ettiği asansörün üzerinde kendi adını, tescilli ticari

unvanını veya tescilli ticari markasını ve kendisiyle iletişime geçilecek adres bilgisini bulun-

durur. Adres, asansör monte eden ile irtibata geçilecek tek noktayı belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe

veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(7) Asansör monte eden piyasaya arz edilen asansörün, Ek-I’in 6.2. maddesinde atıf ya-

pılan ve Türkçe hazırlanan talimata uymasını sağlar. Söz konusu talimatın bir etiketleme olması

halinde dahi açık ve anlaşılır olması sağlanır.

(8) Asansör monte eden piyasaya arz edilmiş olan asansörün, bu Yönetmeliğe uygun

olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansörün uygun hale getirilmesi için

ivedilikle gerekli düzeltici önlemleri alır. Buna ilaveten, asansör monte eden, asansörün risk

taşıması durumunda, özellikle uygunsuzlukları ve söz konusu uygunsuzlukları giderecek ön-

lemleri içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa sunar.

(9) Asansör monte eden, Bakanlığın talebi üzerine asansörün bu Yönetmeliğe uygun-

luğunu gösteren Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde tüm bilgi ve belgeyi yazılı

veya elektronik ortamda sağlar. Piyasaya arz edilen asansörde tespit edilen riskleri gidermek

için düzeltici faaliyet talebi olması durumunda, asansör monte eden Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçının yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) İmalatçı, asansör güvenlik aksamlarının piyasaya arzında 8 inci mad-

denin ikinci fıkrasına uygun şekilde tasarım ve imalat yapar.

(2) İmalatçı, gerekli teknik dosyayı düzenler ve 18 inci maddede yer alan uygunluk de-

ğerlendirme işlemini yapar veya yaptırır. Uygunluk değerlendirme işlemi sonucunda, asansör

güvenlik aksamının uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygunluğunun sağlan-

ması ile imalatçı, AB uygunluk beyanını düzenleyerek asansör güvenlik aksamına eşlik etme-

sini sağlar ve “CE” işaretini iliştirir.

(3) İmalatçı, asansör güvenlik aksamı ile ilgili teknik dosyayı, AB uygunluk beyanını

ve uygulanabildiği yerlerde diğer onaylı kararları asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından

itibaren on yıl süreyle muhafaza eder.

(4) İmalatçı, seri üretimde yapılan işlemlerin bu Yönetmeliğe uygunluğunun devamlı-

lığını sağlar. Asansör güvenlik aksamının tasarımındaki veya özelliklerindeki veya uyumlaştı-

rılmış standartlarda veya asansör güvenlik aksamının uygunluğuna ilişkin olarak bildirilen

diğer teknik şartnamelerdeki değişiklikler yeterli şekilde dikkate alınır. Asansör güvenlik ak-

samının taşıdığı riske uygun olarak imalatçı, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için
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piyasada bulunan asansör güvenlik aksamlarından alınan numune üzerinden testler yapar, in-

celer ve gerektiğinde şikâyetlerin, uygun olmayan asansör güvenlik aksamlarının ve asansör

güvenlik aksamlarına ilişkin geri çağırmaların kaydını tutar ve dağıtıcılar ile asansör monte

edenleri bu gözetim faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirir.

(5) İmalatçı, tip, parti veya seri numarası gibi tanımlamaya yarayan diğer bilgilerin

asansör güvenlik aksamı üzerinde bulundurulmasını veya asansör güvenlik aksamının boyu-

tunun veya yapısının buna izin vermemesi durumunda, gerekli bilginin 22 nci maddenin birinci

fıkrasında belirtilen etiket üzerinde bulunmasını sağlar.

(6) İmalatçı, asansör güvenlik aksamı üzerinde kendi adını, tescilli ticari unvanını veya

tescilli ticari markasını ve temasa geçilebilecek iletişim adresinin bulundurulmasını sağlar. Bu-

nun mümkün olmaması halinde söz konusu bilginin, 22 nci maddenin birinci fıkrasında belir-

tilen etiket üzerinde bulunması sağlanır. Adres, imalatçı ile irtibata geçilebilecek tek noktayı

belirtir. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın

kabul edeceği bir dilde olur.

(7) İmalatçı, asansör güvenlik aksamına ilişkin Ek-I’in 6.1. maddesinde atıf yapılan ta-

limatı, son kullanıcı ile Bakanlık tarafından kolaylıkla anlaşılacak dilde hazırlar. Söz konusu

talimatın, bir etiketleme olması halinde dahi açık ve anlaşılır olması sağlanır.

(8) İmalatçı, piyasaya arz edilmiş olan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uy-

gun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamını uygun

hale getirmek, gerektiğinde piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici ön-

lemleri ivedilikle alır. Buna ilaveten, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda,

imalatçı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamına ilişkin, özellikle uygunsuzluk ve

alınması gereken düzeltici önlemi içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle bildirir.

(9) İmalatçı talep üzerine, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için

gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya

elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamında tespit

edilen riskleri gidermek için düzeltici faaliyet talebi olması durumunda, imalatçı Bakanlık ile

işbirliği yapar.

Yetkili temsilci

MADDE 12 – (1) Bir imalatçı veya asansör monte eden, yazılı bir sözleşme ile yetkili

temsilci görevlendirebilir. Ancak, 10 uncu maddenin birinci fıkrası veya 11 inci maddenin bi-

rinci fıkrasında yer alan yükümlülükler ile 10 uncu maddenin ikinci fıkrası veya 11 inci mad-

denin ikinci fıkrasında yer alan teknik dosya düzenleme yükümlülüğü yetkili temsilcinin yü-

kümlülükleri arasında yer almaz.
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(2) Yetkili temsilci, imalatçı veya asansör monte edenden aldığı yetkiler çerçevesinde

faaliyet gösterir. Bu yetki, yetkili temsilcinin her durumda aşağıda yer alan hükümler kapsa-

mında belirtilen görevleri yerine getirmesine izin verir:

a) Yetkili temsilci, piyasaya arz edilen asansör veya asansör güvenlik aksamı için dü-

zenlenen AB uygunluk beyanını ve asansör monte edenin veya imalatçının kalite sistemi onaylı

kararlarını, Bakanlığın yetki ve sorumluluğu altında on yıl süreyle muhafaza eder.

b) Yetkili temsilci, Bakanlığın gerekçeli talebi olması halinde asansörün veya asansör

güvenlik aksamlarının uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeyi sağlar.

c) Yetkili temsilci, Bakanlığın talebi üzerine yetkisi kapsamında asansör veya asansör

güvenlik aksamı için belirlenen risklerin giderilmesi için yapılacak faaliyette Bakanlık ile iş-

birliği yapar.

İthalatçının yükümlülükleri

MADDE 13 – (1) İthalatçı, sadece uygun asansör güvenlik aksamlarını piyasaya arz

eder.

(2) İthalatçı asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce, imalatçının 18 inci

maddede yer alan uygunluk değerlendirme işlemini tamamlamış olmasını sağlar. İthalatçı, ima-

latçı tarafından teknik dosyanın hazırlandığını, asansör güvenlik aksamının “CE” işaretini ta-

şıdığını, asansör güvenlik aksamına AB uygunluk beyanının ve gerekli belgelerin eşlik ettiğini

ve imalatçının 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan hükümlere uygun dav-

randığını garanti eder. İthalatçı, asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin ikinci fıkrasına

uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, uygun hale getirilinceye kadar

asansör güvenlik aksamını piyasaya arz edemez. Ayrıca ithalatçı, asansör güvenlik aksamının

risk taşıması durumunda imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) İthalatçı adını, tescilli ticari unvanını veya tescilli ticari markasını ve iletişime ge-

çilecek adresini, asansör güvenlik aksamının üzerinde bulunmasını sağlar. Bunun mümkün ol-

maması halinde söz konusu bilginin ürünün ambalajı üzerinde veya ekli bir belge üzerinde bu-

lunmasını sağlar. İletişim bilgisi, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve

Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(4) İthalatçı, asansör güvenlik aksamı için düzenlenen talimatın Ek-I’in 6.1. maddesinde

belirtildiği biçimde Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul

edeceği bir dilde hazırlanmasını sağlar.

(5) İthalatçı, kendi sorumluluğu altında asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin

ikinci fıkrasında yer alan gereklere zarar vermeyecek şekilde saklanmasını veya nakledilmesini

sağlar.
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(6) İthalatçı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, kullanıcının sağlık

ve güvenliğini korumak amacıyla piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının örnek

testini gerçekleştirir, gerekli görülmesi halinde asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğunu

araştırır ve geri çağırır, asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğu ve geri çağırma işlemine

dair şikâyet kayıtlarını tutar, dağıtıcı ve asansör monte edeni bu faaliyetler konusunda bilgi-

lendirir.

(7) İthalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun

olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, asansör güvenlik aksamının uygun hale

getirilmesine yönelik gerekli düzeltici faaliyeti ivedilikle yapar, gerekli görülen hallerde ürünü

piyasadan çeker veya geri çağırır. Ayrıca ithalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksa-

mının risk taşıması durumunda, özellikle uygunsuzluğu ve uygunsuzluk için yapılacak olan

düzeltici faaliyeti içeren ayrıntılı bilgiyi Bakanlığa ivedilikle sağlar.

(8) İthalatçı, piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamı ile ilgili AB uygunluk beya-

nını, uygulanabildiği yerlerde diğer onaylı kararları, teknik dosyanın bir kopyasını Bakanlığın

yetki ve sorumluluğu altında on yıl süre ile muhafaza eder ve talebi üzerine Bakanlığa sunar.

(9) İthalatçı talep üzerine, asansör güvenlik aksamının uygunluğunun kanıtlanması için

gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya

elektronik ortamda Bakanlığa sunar. İthalatçı talep edildiğinde, piyasaya arz edilen asansör gü-

venlik aksamının taşıdığı riskleri gidermek amacıyla yapacağı herhangi bir faaliyet için Ba-

kanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcının yükümlülükleri

MADDE 14 – (1) Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzında bu Yönetmelik

gerekliliklerine uygun şekilde faaliyette bulunur.

(2) Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce, asansör güvenlik ak-

samının “CE” işaretini, AB uygunluk beyanını, Ek-I’in 6.1. maddesinde yer alan ve son kulla-

nıcının kolayca anlayabileceği şekilde Türkçe hazırlanan gerekli belge ve talimatı taşıdığını

ve imalatçı ile ithalatçının 11 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 13 üncü maddenin

üçüncü fıkrasında belirtilen gerekliliklere uygun olduğunu doğrular. Dağıtıcı, piyasaya arz edi-

len asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin ge-

rektiği hallerde, asansör güvenlik aksamının uygun hale getirilene kadar piyasaya arzına izin

vermez. Dağıtıcı, asansör güvenlik aksamının risk taşıması durumunda, Bakanlık tarafından

sorumlu tutulacak imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.

(3) Dağıtıcı, kendi yükümlülüğü altındaki asansör güvenlik aksamının 8 inci maddenin

ikinci fıkrasında yer alan gereklere zarar vermeyecek şekilde saklanmasını veya nakledilmesini

sağlar.
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(4) Dağıtıcı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun

olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu asansör güvenlik aksamının

güvenli hale getirilmesi, piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için uygun düzeltici önlem-

lerin alındığını teyit eder. Dağıtıcı, piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının risk ta-

şıması durumunda, uygunsuzluk ve uygunsuzluk için alınan önemlere ilişkin ayrıntılı bilgiyi

Bakanlığa ivedilikle sağlar.

(5) Dağıtıcı, Bakanlığın gerekçeli bir talebi olması durumunda, asansör güvenlik aksa-

mının uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın

kabul edeceği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. Dağıtıcı, talep

edildiğinde piyasada bulundurulan asansör güvenlik aksamının taşıdığı riskleri gidermek için

yapacağı herhangi bir faaliyet için Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçının yükümlülüğünün ithalatçı ve dağıtıcıya uygulandığı durumlar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda ithalatçı veya dağıtıcı, adı ve

ticari markasıyla asansör güvenlik aksamını piyasaya arz etmesi veya bu Yönetmeliğe uygun-

luğu etkileyebilecek şekilde piyasaya arz edilen asansör güvenlik aksamında tadilat gerçekleş-

tirmesi durumunda imalatçı olarak kabul edilir ve 11 inci maddede yer alan yükümlülükleri

yerine getirir.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 16 – (1) İktisadi işletmeci talep üzerine;

a) Kendisine asansör güvenlik aksamını sağlayan herhangi bir iktisadi işletmeci,

b) Asansör güvenlik aksamını tedarik ettiği herhangi bir iktisadi işletmeci,

hakkındaki bilgiyi Bakanlığa sunar.

(2) İktisadi işletmecinin, kendisine asansör güvenlik aksamı tedarik edildikten sonra

on yıl ve kendisi tarafından söz konusu asansör güvenlik aksamının tedariki sağlandıktan sonra

on yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgiyi sunabilmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Uygunluğu

Asansör ve asansör güvenlik aksamlarına ilişkin uygunluk varsayımı

MADDE 17 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk standartlarına

veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan asansör ve asansör güvenlik aksamlarının, bu stan-

dartlar veya ilgili bölümleri kapsamında Ek-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu var-

sayılır.
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Asansör güvenlik aksamlarının uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 18 – (1) Asansör güvenlik aksamlarına aşağıda yer alan uygunluk değerlen-

dirme işlemlerinden biri uygulanır.

a) Model asansör güvenlik aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tip incelemesi

uygulanır ve Ek-IX’a göre rastgele kontrol işlemi gerçekleştirilir.

b) Model asansör güvenlik aksamına Ek-IV’ün Bölüm A’sına göre AB tip incelemesi

uygulanır ve Ek-VI’ya göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluk işlemi gerçekleştirilir.

c) Ek-VII’ye göre tam kalite güvenceye dayalı uygunluk işlemi gerçekleştirilir.

Asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri

MADDE 19 – (1) Asansörlere aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinden

birisi uygulanır.

a) Ek-IV Bölüm B’ye göre AB tip incelemesine tabi olan model asansöre uygun şekilde

tasarlanan ve imal edilen asansörün;

1) Ek-V’e göre son muayenesi,

2) Ek-X’a göre ürün kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu,

3) Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.

b) Ek-XI’e göre onaylı bir kalite sistemi altında tasarlanan ve imal edilen asansörün;

1) Ek-V’e göre son muayenesi,

2) Ek-X’a göre kalite güvenceye dayalı tipe uygunluğu,

3) Ek-XII’ye göre üretim kalite güvencesine dayalı tipe uygunluğu.

c) Ek-VIII’e göre birim doğrulaması.

ç) Ek-XI’e göre tam kalite güvencesi ile tasarım uygunluk muayenesi.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki durumlarda, asansörün tasarım ve imalatın-

dan sorumlu olan kişi ile asansörün montaj ve testinden sorumlu olan kişinin aynı kişi olmaması

halinde, asansörün tasarım ve imalatından sorumlu olan kişi asansörün doğru ve güvenli bir

şekilde monte edilmesini ve test edilmesini sağlamak üzere gerekli bilgi ve belgeyi diğer kişiye

temin eder.

(3) Model asansör ile yenilenen model asansör arasındaki tüm izin verilen değişiklikler

teknik dosyaya azami ve asgari değerler ile birlikte açık bir şekilde işlenir.

(4) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlanması için parça liste-

sinin benzerliği hesaplama yapılarak ve/veya temel tasarım planında gösterilerek açıklanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 20 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik ge-

reklerinin yerine getirildiğini belirtir.
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(2) AB uygunluk beyanı, Ek-II’de yer alan içeriğe göre düzenlenir ve Ek-V ila Ek-XII

arasında yer alan hususları ihtiva eder ve sürekli olarak güncellenir. Asansör veya asansör gü-

venlik aksamının AB uygunluk beyanı, Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda Türkçe

veya başka bir dilde tercüme ettirilir.

(3) Asansör veya asansör güvenlik aksamının, birden fazla AB uygunluk beyanı gerek-

tirmesi durumunda, tüm mevzuat için tek bir AB uygunluk beyanı düzenlenir. Söz konusu be-

yanda uyulan mevzuata gerekli atıf yapılır.

(4) AB uygunluk beyanını düzenleyen imalatçının ve asansör monte edenin sırasıyla

asansör güvenlik aksamı ve asansör ile ilgili bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri yerine ge-

tirdiği ve söz konusu uygunluk ile ilgili sorumluluğun imalatçı ve asansör monte eden tarafın-

dan üstlenildiği kabul edilir.

“CE” işaretlemesinin genel kuralları

MADDE 21 – (1) “CE” işaretlemesi, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğine göre yapılır.

“CE” işaretlemesinin ve diğer işaretlerin iliştirilmesi için genel kurallar ve şartlar

MADDE 22 – (1) “CE” işareti, her bir asansör kabinine ve her bir asansör güvenlik

aksamı üzerine görünür, okunaklı ve kalıcı şekilde iliştirilir. Aksi durumda, asansör güvenlik

aksamı üzerine bir etiket ile ayrı şekilde iliştirilir.

(2) “CE” işareti, asansör veya asansör güvenlik aksamının piyasaya arzından önce iliş-

tirilir.

(3) “CE” işareti, aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması

sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde asansör üzerine

iliştirilir.

a) Ek-V’e göre son muayene,

b) Ek-VIII’e göre birim doğrulaması,

c) Ek-X, Ek-XI veya Ek-XII’ye göre kalite güvencesi.

(4) “CE” işareti, aşağıda yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinin tamamlanması

sonrasında onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarasını bulunduracak şekilde asansör güvenlik

aksamına iliştirilir.

a) Ek-VI’ya göre ürün kalite güvencesi,

b) Ek-VII’ye göre tam kalite güvencesi,

c) Ek-IX’a göre asansör güvenlik aksamının tipe uygunluğunun rastgele kontrolü.

(5) Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya ken-

di talimatları doğrultusunda imalatçı veya onun yetkili temsilcisi veya asansör monte eden
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veya onun yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. “CE” işareti ve onaylanmış kuruluş kimlik

kayıt numarası, özel bir risk veya kullanımı tanımlayan herhangi bir işaretlemenin öncesinde

kullanılabilir.

(6) Bakanlık, “CE” işaretlemesi ile ilgili yürürlükte olan mevzuatın doğru bir şekilde

uygulanması için bir mekanizma kurar ve “CE” işaretinin temel amacı dışında kullanılmama-

sına yönelik gerekli tedbirleri alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yetkili Kuruluş ve Onaylanmış Kuruluşlar

Bildirim

MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında üçüncü taraf uygunluk değer-

lendirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesini uygun bulduğu kuruluşlara dair

bildirimi, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Yetkili kuruluş

MADDE 24 – (1) Bakanlık, 29 uncu maddede belirtilen hükümleri de içerecek şekilde

onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuruluşunun değerlendirilmesi, görevlen-

dirilmesi ve izlenmesi için gerekli yöntemlerin oluşturulmasından sorumlu olan yetkili kuru-

luştur.

Yetkili kuruluşun sorumlulukları

MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşları ile arasında çıkar iliş-

kisi bulunmayacak şekilde faaliyetini yürütür.

(2) Bakanlık, objektif ve tarafsız olarak faaliyetini yürütür.

(3) Bakanlık, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek olan uygunluk değerlendir-

me kuruluşlarına ilişkin tüm kararların yetkin personelce alınması ve bu personelin onaylanmış

kuruluş hakkında yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olmasını sağlar.

(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşları tarafından yürütülen faaliyetleri veya

uygunluk değerlendirme kuruluşlarına ticari veya rekabet esaslı danışmanlık hizmeti sunamaz

veya teklif edemez.

(5) Bakanlık, kendisine sunulan bilginin gizliliğini sağlar.

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili görevlerini yerine getirmek üzere yeterli

sayıda yetkin personel istihdam eder.

Yetkili kuruluşun bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 26 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluş adayı uygunluk değerlendirme kuru-

luşlarının yeterliliklerini değerlendirme, bu kuruluşları onaylanmış kuruluş olarak görevlen-

dirme, bildirme ve denetleme yöntemleri ile bu yöntemlerde meydana gelen değişiklikleri Eko-

nomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.
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Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş olabilmek amacıyla Bakanlığa başvuran uygun-

luk değerlendirme kuruluşu, bu maddede belirtilen tüm gereklilikleri sağlar.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulur ve

tüzel kişiliği haiz olur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, asansörü veya asansör güvenlik aksamını

değerlendiren bağımsız üçüncü taraf bir kuruluş olması gerekir. Uygunluk değerlendirme ku-

ruluşu, değerlendirdiği asansörün veya asansör güvenlik aksamının tasarımı, imalatı, tedariki,

monte edilmesi, kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden bir mesleki veya

ticari birliğe bağlı olması durumunda, herhangi bir menfaat gözetmediğini ve bağımsız hizmet

verdiğini kanıtladığı sürece onaylanmış kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk

değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen asansörün veya asansör güvenlik ak-

samının tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, monte edeni, satın alanı, mal sahibi, kullananı veya

kullanımını sürdüren kişi veya bu kişinin temsilcisi olamaz.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen durum, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulan asan-

sörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri

için gerekli olan kullanımını veya kişisel amaçlarla kullanımını engellemez. Bu durum ayrıca,

imalatçı veya asansör monte eden ile uygunluk değerlendirme kuruluşu arasındaki teknik bilgi

değişimini engellemez.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst düzey yönetimi ve uygunluk

değerlendirme işlemini yürüten personeli, değerlendirilen asansörlerin veya asansör güvenlik

aksamlarının tasarımında, imalatında veya inşasında, pazarlanmasında, montajında, kullanı-

mında veya bakımında bulunan tarafların veya temsilcilerinin faaliyetlerinde doğrudan yer ala-

maz. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, özellikle danışmanlık hizmeti gibi bildirimin yapıldığı

faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleki gerekliliklerin yerine getirilmesini

olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve bu faaliyete iştirak edemez.

(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu şube, temsilcilik veya yüklenicilerin yürüttüğü

uygunluk değerlendirme faaliyetinin gizliliğini, bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlar.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve onun personeli, yüksek seviyede gerekli teknik

yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde uygunluk değerlendirme faaliyetini yü-

rütür ve söz konusu faaliyetin sonunda almış olduğu kararı, özellikle mali konular olmak üzere

etkilenebilecek her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyetin sonucunda etkilenen kişi veya kişi-

lerden bağımsız olarak uygular.
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(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Ek-IV ila Ek-XII arasında görevlendirildiği kap-

samdaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin kendisi tarafından yapılması veya söz konusu

faaliyetlerin kendi adına veya sorumluluğunda yapılması durumunda, bu faaliyetleri yerine ge-

tirebilecek yeterliliğe sahip olmalıdır. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, görevlendirildiği her

bir asansör veya asansör güvenlik aksamı tipi veya kategorisi ile uygunluk değerlendirme işlemi

için her zaman kendi yetki ve sorumluluğu altında;

a) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirecek teknik bilgiye, yeterli ve uygun

tecrübeye sahip personel,

b) Uygunluk değerlendirme işleminin şeffaflığını ve yeniden yapılmasını sağlayan iş-

lemlere ilişkin gereken beyanları, onaylanmış kuruluş olarak yürütülen görevler ile diğer faa-

liyetleri arasındaki farkı ortaya koyan uygun politikalar ve işlemler,

c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz

konusu ürünün teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini ve vasfını

dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli usulü,

ile ilgili gereklilikleri sağlar.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyeti ile bağlantılı

teknik ve idari görevlerini yerine getirmek için uygun bir yere ve tüm gerekli ekipmana veya

imkânlara sahip olmalıdır.

(11) Uygunluk değerlendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelin;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak görevlendirildiği

kapsamda, tüm uygunluk değerlendirme işlemlerini kapsayan teknik ve mesleki eğitime,

b) Uygunluk değerlendirmesi için yeterli bilgiye ve yetkiye,

c) Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gerekleri, geçerli uyumlaştırılmış standart-

lar ve mevzuatta yer alan ilgili hükümler ve bunlara ilişkin diğer mevzuat konusunda bilgiye,

ç) Uygunluk değerlendirme işlemini gösteren sertifikaları, kayıtları ve raporları düzen-

leyebilecek yeterliliğe,

sahip olması gerekir.

(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değer-

lendirme işlemini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin tarafsızlığı güvence altına alınır.

Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetiminin ve uygunluk değerlendirme iş-

lemlerini yürüten personelinin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendirme sayısına veya değer-

lendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, sorumluluğun ulusal mevzuata göre kamu ta-

rafından üstlenilmediği veya Bakanlığın uygunluk değerlendirme işlemi için doğrudan sorum-

luluğa sahip olmadığı sürece, mesleki sorumluluk sigortasını yaptırmak zorundadır.
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(14) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli Bakanlıkla olan ilişkileri haricin-

de, Ek-IV ila Ek-XII arasında yer alan uygunluk değerlendirme işlemlerinde belirlenen görev-

lerini yürütürken elde edilen tüm bilgi hakkında mesleki gizliliği sağlar ve mülkiyet haklarını

korur.

(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve 38 inci

madde uyarınca asansörler için Komisyon tarafından kurulmuş Onaylanmış Kuruluşlar Koor-

dinasyon Grubunun faaliyetlerine iştirak eder veya uygunluk değerlendirme işleminde görev

alan personelinin bu faaliyete katılımı için haberdar olmasını sağlar. Uygunluk değerlendirme

kuruluşu, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan idari karar ve dokümanı genel rehber olarak kul-

lanılır.

Onaylanmış kuruluşların uygunluğu varsayımı

MADDE 28 – (1) Uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların kısımlarında ortaya ko-

nulan kriterler, 27 nci maddede yer alan gereklilikleri kapsıyorsa ve uygunluk değerlendirme

kuruluşu da bu kriterlere uygun olduğunu kanıtlayabiliyorsa, söz konusu kuruluşun 27 nci mad-

dede yer alan gereklilikleri karşıladığı kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 29 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirme işlemi ile bağlantılı

belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kul-

landığı hallerde, bunların 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşılamasını sağlar ve bu du-

ruma ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicileri tarafından yürütülen faa-

liyetlere ilişkin her türlü sorumluluğu üstlenirler.

(3) Faaliyetler, ancak müşterinin uygun görmesi halinde bir şube, temsilcilik veya yük-

lenici tarafından yürütülür.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, şube, temsilcilik ve yüklenicinin niteliklerinin değerlendi-

rilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların Ek-IV ila Ek-XII arasında yer alan uygunluk

değerlendirme işlemlerinde yürüttüğü faaliyetlere ilişkin belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sun-

mak üzere muhafaza ederler.

Bildirim başvurusu

MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, onaylanmış kuruluş olarak gö-

revlendirilmek üzere Bakanlığa başvuru yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş başvurusu, kuruluşun asansörler veya asansör güvenlik aksam-

ları için yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendirme işlemi veya işlemlerine ilişkin

Sayfa : 132                             RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



bir açıklamanın yanısıra mevcut olması halinde söz konusu uygunluk değerlendirme 27 nci

maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan ve TÜRKAK tarafından yayımlanan

bir akreditasyon sertifikası ile birlikte yapılır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, akreditasyon sertifikası sunamadığı durumlarda,

27 nci maddede belirtilen gerekliliklere uygunluğunun doğrulanması, tanınması ve düzenli ola-

rak izlenmesi için gerekli olan tüm belgeye dayalı kanıtları Bakanlığa sunar.

Bildirim süreci

MADDE 31 – (1) Bakanlık yalnızca, 27 nci maddede belirtilen gereklilikleri sağlayan

uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.

(2) Bakanlık, görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılı-

ğıyla Komisyona ve üye ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuru-

luşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.

(3) Görevlendirme bildiriminde, uygunluk değerlendirme işlemi ile ilgili tüm ayrıntılar,

asansörlere veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik uygunluk değerlendirme işlemine veya

işlemlerine ilişkin yetkinliğe dair kanıtlar yer alır.

(4) Bakanlık, görevlendirme bildiriminin 30 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

bir akreditasyon sertifikasına dayanmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş olarak görevlen-

dirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşunun yetkinliğini, kuruluşun düzenli olarak izlene-

ceğini ve 27 nci maddede yer alan gereklilikleri karşılamayı sürdüreceğini temin edecek dü-

zenlemelere sahip olduğunu doğrulayan kanıt niteliğindeki tüm belgeleri, Ekonomi Bakanlığı

aracılığıyla Komisyona ve üye ülkelere sunar.

(5) Kuruluş, akreditasyon sertifikasının kullanıldığı durumlarda bildirimden sonraki iki

hafta içerisinde veya akreditasyon sertifikasının kullanılmadığı durumlarda bildirimden sonraki

iki ay içinde Komisyon ve üye ülkeler tarafından itiraz edilmediği sürece Bakanlık tarafından

onaylanmış kuruluş olarak atanır. Ancak, böyle bir kuruluş bu Yönetmeliğin amaçları doğrul-

tusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir.

(6) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildiriminden sonra ortaya çıkan herhangi bir de-

ğişikliği Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere bildirir.

Onaylanmış kuruluş kimlik kayıt numarası

MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluş olmak üzere bildirimi yapılan uygunluk değer-

lendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesi ile bir-

likte, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak görevlendirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, birden fazla mevzuat kapsamında görevlendirilse dahi, Avrupa

Komisyonu tarafından verilen tek bir kimlik kayıt numarası ile faaliyetlerini yürütür.
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Bildirimde yapılan değişiklikler

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun 27 nci maddede belirtilen gerekli-

likleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirlemesi veya bu konuda

bilgilendirilmesi durumunda, bahsi geçen yükümlülüklerini yerine getirmekteki yetersizliğin

veya gereklilikleri karşılamamasının önemine göre onaylanmış kuruluşun faaliyetini kısıtlar,

askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, bu durum hakkında Ekonomi

Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve üye ülkelere ivedilikle gerekli bilgilendirmeyi yapar.

(2) Faaliyetinin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son

verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi isteği ile sona erdirdiği durum-

larda, Bakanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş

tarafından işleme alınmasını ve talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurul-

masını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğine ilişkin itiraz

MADDE 34 – (1) Bakanlık onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine ilişkin temel

oluşturan veya onaylanmış kuruluşun yeterliliğini koruduğuna dair tüm bilgileri, talebi doğ-

rultusunda Komisyona sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya üye ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir

onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini

talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü

maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 35 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen uy-

gunluk değerlendirme işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesini gerçekleştirirler.

(2) Uygunluk değerlendirmesi, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz

ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yürütülür. Onaylanmış kuruluş, taahhüt

ettiği işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz konusu ürünün

teknolojik olarak karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya özelliğini dikkate

alarak faaliyetini yürütür. Bu durumda onaylanmış kuruluş bu Yönetmelik kapsamındaki asan-

sörlerin veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğu için öngörülen zorluk derecesi ve ko-

ruma seviyesini dikkate alır.

(3) Onaylanmış kuruluş, bu Yönetmelik temel sağlık ve güvenlik gereklerinin veya

uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik özelliklerin asansör monte eden veya imalatçı

tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, asansör monte edenden veya ima-

latçıdan gerekli düzeltici tedbirleri almasını ister ve düzeltici tedbir alınıncaya kadar asansör

monte edene veya imalatçıya belge düzenlemez.
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(4) Onaylanmış kuruluş, uygunluk sertifikasının verilmesinin ardından uygunluğun iz-

lenmesi sürecinde, asansörün veya asansör güvenlik aksamının ilgili gerekleri karşılamadığını

tespit etmesi durumunda, asansör monte eden veya imalatçıdan gerekli olan düzeltici her türlü

tedbirin alınmasını ister ve gereken hallerde belgesini veya onay kararını, askıya alır veya iptal

eder.

(5) Onaylanmış kuruluş, düzeltici tedbirlerin alınmadığını veya alınan tedbirlerin iste-

nen etkiyi göstermediğini tespit etmesi durumunda, her türlü belgeyi uygun şekilde kısıtlar,

askıya alır veya iptal eder.

Onaylanmış kuruluşların kararına itiraz

MADDE 36 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz yönte-

minin bulunmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların bilgilendirmeye ilişkin yükümlülüğü

MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar;

a) Bir belgenin veya onay kararının reddedilmesi, kısıtlanması, askıya alınması veya

iptal edilmesi durumunu,

b) Görevlendirme kapsamına veya şartlarına etki eden her durumu,

c) Uygunluk değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi

bir bilgi talebini,

ç) Talep üzerine, bildirildikleri kapsamda yürütülen uygunluk değerlendirme faaliyetleri

ve sınırötesi faaliyetler ile yüklenicilerin faaliyetlerini de içeren diğer faaliyetleri,

Bakanlığa bildirirler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, olumsuz sonuçları ve talep üzerine olumlu sonuçlara ilişkin

gerekli bilgiyi, aynı tipteki asansörler veya asansör güvenlik aksamlarını kapsayan benzer uy-

gunluk değerlendirme işlemlerini yürüten, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş olan

diğer onaylanmış kuruluşlara sağlarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 38 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından ilgili AB mevzuatı kapsamında oluş-

turulan asansör onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına onaylanmış kuruluşların doğ-

rudan veya temsilcileri vasıtasıyla katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM

Asansörlerin ve Asansör Güvenlik Aksamlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Piyasaya arz edilen asansörler veya asansör güvenlik aksamlarının piyasa gözetimi

ve denetimi

MADDE 39 – (1) Bakanlık, asansörlerin ve asansör güvenlik aksamlarının piyasa gö-

zetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü-

rürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerini uy-

gular.
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Ulusal düzeyde risk taşıyan asansörler veya asansör güvenlik aksamlarına yönelik

işlemler

MADDE 40 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan asansör veya asansör

güvenlik aksamının insan sağlığı ve güvenliğine veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına

yönelik risk teşkil ettiğine dair yeterli sebep bulunması halinde, söz konusu asansör veya asan-

sör güvenlik aksamını, bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gerekleri kapsayacak şekilde bir

değerlendirmeye tabi tutar. İlgili iktisadi işletmeci gerektiğinde Bakanlık ile işbirliği yapar.

(2) Bakanlık, asansörün bu Yönetmelikte yer alan gereklere uygun olmadığına karar

vermesi durumunda, ivedilikle asansör monte edenden söz konusu asansörü ilgili gereklere

uygun hale getirmesi için riskin büyüklüğü ile orantılı makul bir süre vererek uygun düzeltici

önlemlerin alınmasını talep eder.

(3) Bakanlık, asansör güvenlik aksamının bu Yönetmelikte yer alan gerekleri yerine

getirmediğine karar vermesi durumunda ivedilikle ilgili iktisadi işletmeciden, asansör güvenlik

aksamının ilgili gereklere uygun hale getirilmesi için riskin büyüklüğü ile orantılı uygun dü-

zeltici önlemlerin alınmasını, asansör güvenlik aksamının piyasadan çekilmesini veya geri çağ-

rılmasını makul bir süre vererek talep eder.

(4) Bakanlık konu hakkında ilgili onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

(5) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan önlemler, Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Dene-

timine Dair Yönetmelik hükümleri dâhilinde uygulanır.

(6) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlen-

dirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Ba-

kanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri bilgilendirir.

(7) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm asansörler ve asansör güvenlik ak-

samlarına ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(8) Asansör monte eden tarafından ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken dü-

zeltici tedbirin alınmadığı takdirde Bakanlık, asansörün piyasaya arzını kısıtlama veya yasak-

lama ya da kullanımını engelleme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirleri alır.

(9) İktisadi işletmeci tarafından üçüncü fıkrada belirtilen süre içerisinde gereken dü-

zeltici tedbirin alınmadığı takdirde Bakanlık, asansör güvenlik aksamının piyasada bulunmasını

kısıtlama veya yasaklama ya da piyasadan çekme veya geri çağırma olmak üzere tüm tedbirleri

alır.

(10) Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve üye ülkeleri derhal bu

önlemlerden haberdar eder.
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(11) Onuncu fıkrada belirtilen bilgilendirme, özellikle uygunsuz asansör veya asansör

güvenlik aksamının tanımlanması için gerekli olan ayrıntılı verileri, ürünün menşeini, iddia

edilen uygunsuzluğu ve ilgili riski, ülkede alınan tedbirin süresi ile niteliği yanında iktisadi iş-

letmeci tarafından ileri sürülen savunmaları da içerir. Bakanlık, asansör veya asansör güvenlik

aksamının uygunsuzluğunun, bu Yönetmelik kapsamındaki temel sağlık ve güvenlik gereklerini

karşılamadığından veya 17 nci maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler-

den kaynaklandığını belirtir.

(12) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafın-

dan iletilen bilgiye istinaden, ilgili asansör veya asansör güvenlik aksamının uygunsuzluğuna

dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca,

bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve üye

ülkelere bildirir.

(13) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir üye ülke veya Komisyon

tarafından onuncu fıkrada bahsedilen bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz

edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(14) Bakanlık, asansör veya asansör güvenlik aksamı ile ilgili olarak, asansör güvenlik

aksamının piyasadan çekilmesi gibi, uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını

sağlar.

Koruma önlemleri

MADDE 41 – (1) 40 ıncı maddenin yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu fıkrala-

rında belirtilen tedbire karşı üye ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından

yapılan inceleme sonucunda, söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükme-

dilirse, Bakanlık tedbiri yürürlükten kaldırır.

Risk taşıyan asansörler veya asansör güvenlik aksamlarının uygunluğu

MADDE 42 – (1) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen denetim so-

nucunda, bir asansörün bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği

veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse Bakanlık,

risk ile orantılı olacak şekilde asansör monte edenden, asansördeki riskin ortadan kaldırılması

için gerekli tüm tedbirleri almasını talep eder veya asansörün kullanımını makul bir süre bo-

yunca kısıtlar veya yasaklar.

(2) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasına göre gerçekleştirilen denetim sonucunda, bir asan-

sör güvenlik aksamının bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği

veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse, Bakanlık,
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risk ile orantılı olacak şekilde ilgili iktisadi işletmeciden, asansör güvenlik aksamının piyasaya

arz edildiğinde risk teşkil etmemesi için gerekli tüm tedbirleri almasını veya ürünü piyasadan

çekmesini veya makul bir süre içerisinde geri çağırmasını talep eder.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu ve piyasaya arz ettiği bütün asansörlere

veya asansör güvenlik aksamlarına ilişkin her türlü uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(4) Bakanlık, üçüncü fıkrada belirtilen düzeltici tedbire ilişkin Ekonomi Bakanlığı va-

sıtası ile Komisyonu ve üye ülkeleri ivedilikle bilgilendirir. Söz konusu bilgilendirme mevcut

bütün ayrıntıyı, özellikle ilgili asansör veya asansör güvenlik aksamının tanımlanması için ge-

rekli olan veriyi, ürünün menşeini ve tedarik zincirini, riskin tanımı ile ülkede alınan tedbirin

süresini ve niteliğini içerecek şekilde yapılır.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 43 – (1) 40 ıncı maddede belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla Ba-

kanlık, aşağıda yer alan uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda iktisadi işletmeciden söz

konusu uygunsuzlukların giderilmesini talep eder:

a) “CE” işaretinin, “CE” İşareti Yönetmeliğine uygun olmayacak bir şekilde asansöre

veya asansör güvenlik aksamına iliştirilmiş olması,

b) “CE” işaretinin, asansöre veya asansör güvenlik aksamına iliştirilmemiş olması,

c) “CE” işaretinin, 22 nci maddeye uygun olacak şekilde onaylanmış kuruluş kimlik

kayıt numarası ile birlikte iliştirilmemesi veya söz konusu maddeye aykırı olacak şekilde iliş-

tirilmiş olması,

ç) AB uygunluk beyanının düzenlenmemiş olması,

d) AB uygunluk beyanının doğru biçimde düzenlenmemiş olması,

e) Ek-IV’ün Bölüm A’sı ve B’si, Ek-VII, Ek-VIII ve Ek-XI’de yer alan teknik dosyanın

mevcut olmaması veya tamamlanmamış olması,

f) Asansör monte eden, imalatçı veya ithalatçının adının, ticari unvanının veya tescilli

ticari markasının veya adresinin, 10 uncu maddenin altıncı fıkrasına, 11 inci maddenin altıncı

fıkrasına ve 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasına uygun olacak şekilde belirtilmemiş olması,

g) Asansör veya asansör güvenlik aksamının tanımlanmasını sağlayan bilginin, 10 uncu

maddenin beşinci fıkrasına ve 11 inci maddenin beşinci fıkrasına uygun bir şekilde yer alma-

ması,

ğ) Asansör veya asansör güvenlik aksamı için düzenlenen talimatın, 10 uncu maddenin

yedinci fıkrasında ve 11 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtildiği şekilde birlikte bulunma-

ması veya belgelerin uygulanabilir gerekliliklere uygun olmaması.
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(2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, asan-

sörün kullanımının kısıtlanmasına veya yasaklanmasına; asansör güvenlik aksamının piyasada

bulunmasının yasaklanmasına veya kısıtlanmasına veya piyasadan çekilmesine veya geri çağ-

rılmasına dair bütün uygun tedbiri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Komite işlemleri

MADDE 44 – (1) Bakanlık Komisyon tarafından kurulan asansör komitesinin çalış-

malarına katılım sağlar.

İdari yaptırımlar

MADDE 45 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerinin iktisadi işletmeciler tarafın-

dan ihlal edilmesi durumunda, iktisadi işletmecilere yönelik 4703 sayılı Kanunda yer alan idari

yaptırımları, etkili, orantılı ve caydırıcı olacak şekilde uygular.

Atıflar

MADDE 46 – (1) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asan-

sör Yönetmeliği (95/16/AT)’ne yapılan bütün atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 47 – (1) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asan-

sör Yönetmeliği (95/16/AT) ve 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce piyasaya

arz edilmekle birlikte, bu Yönetmelik hükümlerine de uygun olan ve 31/1/2007 tarihli ve 26420

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) kapsamında yer alan asan-

sörlerin hizmete sunulmasını veya asansör güvenlik aksamlarının piyasada bulundurulmasını

engellemez.

(2) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği

(95/16/AT) kapsamında onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifika veya karar, bu Yö-

netmelik kapsamında da Bakanlık tarafından geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

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

ÖLÇÜ ALETLERİ YÖNETMELİĞİ
(2014/32/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci maddede belirtilen, bir ölçüm fonksi-

yonu olan cihaz ve sistemlerin, 5 inci maddede belirtilen hususlar çerçevesinde piyasada bu-
lundurulması ve/veya kullanıma sunulması halinde taşıması gereken şartları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; su sayaçları (MI-001), gaz sayaçları ve hacim dönüş-

türme cihazları (MI-002), aktif elektrik enerji sayaçları (MI-003), ısı sayaçları (MI-004), su
haricindeki sıvıların miktarlarını sürekli ve dinamik ölçen ölçme sistemleri (MI-005), otomatik
tartı aletleri (MI-006), taksimetreler (MI-007), malzeme ölçerler (MI-008), boyutsal ölçüm ci-
hazları (MI-009) ve egzoz gazı analiz cihazları (MI-010) ile ilgili olarak bu Yönetmeliğin ekin-
de yer alan EK-III ilâ EK-XII'de tanımlanan ölçü aletlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-

nunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere uyumlaştı-
rılmış Avrupa standartlarının belirlediği gerekleri ve uygulanabilmesi halinde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,

b) Alt montaj cihazı: Ölçü aletine özgü eklerde tanımlanan bir ölçü aletini, uyumlu ol-
duğu diğer alt/ara montajlar veya bir başka ölçü aleti ile bir araya getiren ve bağımsız olarak
fonksiyon ifa eden donanım cihazını,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) CE işareti: İmalatçı tarafından ölçü aletinin “CE” işaretinin konulmasını öngören

teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
d) Dağıtıcı: Bir ölçü aletini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan imalatçı

ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,
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e) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan bir ölçü aletinin geri getirilmesini
amaçlayan her türlü önlemi,

f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
g) İmalatçı: Bir ölçü aletini imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi

adı veya ticarî markası ile pazarlayan veya kendi amaçları doğrultusunda kullanıma sunan ger-
çek veya tüzel kişiyi,

ğ) İthalatçı: Bir ölçü aletini yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yer-
leşik gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
ı) Kullanıma sunma: Bir ölçü aletinin, kullanım amaçları doğrultusunda son kullanıcı

için ilk defa kullanımını,
i) Norm doküman: Uluslararası Yasal Metroloji Teşkilatı (OIML) tarafından kabul edi-

len teknik özellikleri içeren dokümanı,
j) Ölçü aleti: 2 nci maddede belirtilen ölçüm fonksiyonuna sahip tüm cihaz ve sistem-

leri,
k) Piyasaya arz: Bir ölçü aletinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,
l) Piyasada bulundurma: Bir ölçü aletinin ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılı-

ğında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir ölçü aletinin, piyasada bulundurulmasını

önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,
n) Teknik şartname: Bir ölçü aletinin karşılaması gereken teknik gereklilikleri öngören

belgeyi,
o) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
ö) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâ-

hil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,
p) Uygunluk değerlendirmesi: Ölçü aletlerine ilişkin bu Yönetmelikte yer alan temel

gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,
r) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak

amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standartını,
s) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Standartlarını uyumlaştıran

ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standartı olarak kabul edilip yayımlanan stan-
dartları,

ş) Üye devletler: Avrupa Birliğine üye devletleri,
t) Yasal metrolojik kontrol: Kamu yararı, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni,

tüketicilerin ve çevrenin korunması, vergi ve harçların toplanması, adil ticaret gibi sebeplerle
bir ölçü aletinin ölçme işlemlerinin kontrolünü,

u) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden
yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kullanım Alanları, Alt Montaj Cihazlarına Uygulanabilirlik, Temel Gereklilikler,

Piyasada Bulundurma ve Kullanıma Sunma

Kullanım alanları
MADDE 5 – (1) Bakanlık, 2 nci maddede belirtilen ölçü aletlerinin; 3516 sayılı Ölçüler

ve Ayar Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen kullanım alanları dışındaki tüm alanlarda,
kamu yararı, kamu sağlığı, kamu güvenliği, tüketicinin ve çevrenin korunması, vergi ve harç-
ların toplanması, adil ticaret gibi sebeplerle yapılacak ölçüm işlerinde kullanılmasına müsaade
edebilir.

Alt montaj cihazlarına uygulanabilirlik
MADDE 6 – (1) Alt montaj cihazları için temel gereklerin öngörüldüğü özel eklerin

bulunduğu durumlarda, söz konusu ölçü aletine özgü ekte belirtilen gerekleri karşılaması ko-
şuluyla bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Alt montaj cihazları ve ölçü aletleri, uygunluğun sağlanması amacıyla bağımsız şe-
kilde ve ayrı ayrı değerlendirilebilir.
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Temel gereklilikler
MADDE 7 – (1) Bir ölçü aleti, EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü ekte yer alan temel

gerekleri karşılamak zorundadır.
(2) Bakanlık, ölçü aletinin doğru şekilde kullanılması için gerekli olması hâlinde, EK- I’in

9 uncu maddesinde veya ilgili alete özgü eklerde belirtilen bilgileri Türkçe isteyebilir.
Piyasada bulundurma ve kullanıma sunma
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılayan herhangi

bir ölçü aletinin piyasada bulundurulmasını ve/veya kullanıma sunulmasını engelleyemez.
(2) Bakanlık, sadece bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan ölçü aletlerinin piyasada

bulundurulması ve/veya kullanıma sunulmasını sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri alır.
(3) Bakanlık, bir ölçü aletinin, yerel iklim koşullarını sağlayacak şekilde kullanıma su-

nulmasını talep edebilir. Bu gibi durumlarda Bakanlık, EK-I’de yer alan Tablo-1’deki uygun
üst ve alt sıcaklık limitlerini seçer ve amaçlanan kullanım yerinin açık ya da kapalı olup olma-
yacağını ve yoğunlaşan ya da yoğunlaşmayan nem koşullarını belirleyebilir.

(4) Bir ölçü aleti için farklı doğruluk sınıflarının belirtildiği durumlarda:
a) Ölçü aletine özgü ekler, 'kullanıma sunma' başlığı altında, belirli uygulamalar için

kullanılacak doğruluk sınıflarını belirtebilir.
b) Bakanlık diğer tüm durumlarda; ülke içindeki tüm doğruluk sınıflarının kullanımına

imkân sağlamak üzere, belirli durumlardaki uygulamalar için kullanılacak olan doğruluk sı-
nıflarını, tanımlanan sınıflar içinden tespit eder.

c) (a) ve (b) bentlerinin amaçları dâhilinde, sahibinin seçimine bağlı olarak daha iyi bir
doğruluk sınıfında olan ölçü aletleri kullanılabilir.

(5) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun olmayan ölçü aletinin; uygunsuzluğunun görünür
bir işaret ile açıkça gösterilmesi ve uygunsuzluk giderilinceye kadar piyasada bulundurulma-
yacağının ve kullanıma sunulmayacağının belirtilmesi halinde, ticari fuarlarda, sergilerde, gös-
terimlerde ve benzeri etkinliklerde sergilenmesine engel olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, ölçü aletlerini piyasaya arz ederken ve/veya kullanıma

sunarken söz konusu ölçü aletinin EK-I’de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel
gerekliliklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin eder.

(2) İmalatçılar, 17 nci maddede yer alan teknik dosyayı hazırlar ve 16 ncı maddede be-
lirtilen ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerini yapar veya yaptırır. Bir ölçü aletinin, bu Yö-
netmelikteki gerekliliklere uygunluğunun söz konusu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ka-
nıtlandığı durumlarda, imalatçılar AB uygunluk beyanı hazırlar ve ölçü aletine CE işareti ile
ilave metroloji işaretlerini iliştirir.

(3) İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını, ölçü aleti piyasaya arz edil-
dikten on yıl sonrasına kadar saklar.

(4) İmalatçılar, seri üretim sırasında bu Yönetmeliğe uygunluğun devam ettirilmesi için,
ilgili işlemlerin uygulanmasını sağlar. Ölçü aletinin tasarımında, özelliklerinde veya ölçü ale-
tinin uygunluğunun dayanak olarak alındığı uyumlaştırılmış Avrupa standartları, norm dokü-
manlar ve diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler yeterince dikkate alınır. Ölçü
aletinin performansı açısından uygun görüldüğünde, imalatçılar, piyasada bulundurulan ölçü
aletlerinin numune testini gerçekleştirir, incelemeleri yapar ve gerekli olduğu durumlarda şi-
kâyetlerin, uygunsuz ölçü aletlerinin ve geri çağrılan ölçü aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları
bilgilendirir.

(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri ölçü aletlerinin tespit edilmesini sağlayacak tip,
parti veya seri numarası taşımasını veya ölçü aletinin boyutunun veya özelliklerinin buna el-
verişli olmadığı durumlarda gerekli bilgilerin ölçü aletine eşlik eden bir belgede ve eğer varsa
ambalaj üzerinde EK-I’in 9.2 nci maddesine uygun şekilde mevcut olmasını sağlar.

Sayfa : 166                             RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



(6) İmalatçılar isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markalarını ve ken-
dilerine ulaşılabilecek posta adreslerini ölçü aleti üzerinde veya bunun mümkün olmadığı du-
rumlarda ölçü aletine eşlik eden bir belgede ve eğer varsa ambalaj üzerinde EK-I’in 9.2 nci
maddesine uygun şekilde belirtir. Adres, imalatçıya ulaşılabilecek tek bir noktayı işaret eder.
İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul
edeceği bir dilde olur.

(7) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri ölçü aletinin yanında, AB uygunluk beyanının
Türkçe veya Bakanlıkça kabul edilen bir dilde kopyasının, kullanım talimatları ve EK-I’in 9.3
üncü maddesinde belirtilen bilgilerin ise Türkçe bulunmasını sağlar. Bu gibi talimatlar ve bil-
giler ile tüm etiketler açık, anlaşılır ve belirgin olur. AB uygunluk beyanının AB üyesi ülkelerin
dillerinde düzenlendiği durumlarda, beyana Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her
durumda güncellenir.

(8) Piyasaya arz ettikleri ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bil-
mesi gereken imalatçılar, söz konusu ölçü aletinin uygun hâle getirilmesi, gerekli olduğunda
piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri derhal alır. Buna ek
olarak piyasada bulundurulan ölçü aletinin risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar, özellikle
de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek Bakanlığı ve ölçü
aletini piyasada bulundurdukları Üye Devletlerin yetkili otoritelerini derhal bilgilendirir.

(9) Bakanlığın talebine istinaden; imalatçılar söz konusu ölçü aletinin bu Yönetmeliğe
uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, yazılı olarak veya elektronik
ortamda, Türkçe ve/veya Bakanlıkça kabul edilen bir dilde Bakanlığa sunarlar. İmalatçılar; Ba-
kanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri ölçü aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kal-
dırmak için alınan herhangi bir tedbir sırasında Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

Yetkili temsilciler
MADDE 10 – (1) İmalatçı, yazılı bir görevlendirme yapmak suretiyle yetkili bir tem-

silci atayabilir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve ikinci fıkrasında
yer alan teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcilerin sorumluluğunda değildir.

(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki dâhilinde belirtilen görevleri yerine getirir.
Bu yetkiler, yetkili temsilcinin en azından aşağıda belirtilen hususları yerine getirmesine izin
verir:

a) AB uygunluk beyanının ve teknik dosyanın, ölçü aletinin piyasaya arzını takip eden
on yıl boyunca, Bakanlığa sunulmak üzere saklamak.

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden bir ölçü aletinin uygunluğunun kanıtlanması
için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmak.

c) Bakanlığın talebi üzerine, yetkileri dâhilindeki ölçü aletinin teşkil ettiği riskleri or-
tadan kaldırmak için alınan herhangi bir tedbir sırasında Bakanlık ile işbirliği yapmak.

İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun ölçü aletlerini piyasaya

arz eder.
(2) İthalatçılar, ölçü aleti piyasaya arz edilmeden ve/veya kullanıma sunulmadan önce,

imalatçıların 16 ncı maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerini gerçekleştir-
diğini garanti etmek zorundadır. İthalatçılar ayrıca, imalatçının teknik dosyasını hazırladığın-
dan, ölçü aletinin CE işaretini ve ek metroloji işaretlerini taşıdığından, ürünün beraberinde AB
uygunluk beyanı ile gerekli belgelerin bulunduğundan ve imalatçının, 9 uncu maddenin beşinci
ve altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılamasından sorumludur. İthalatçı, ölçü ale-
tinin EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygun olmadığını
değerlendirdiği veya bundan şüphelendiği hallerde, uygunluk sağlanmadan, söz konusu ölçü
aletini piyasaya arz edemez veya kullanıma sunamaz. İthalatçı; ölçü aletinin bir risk taşıdığı
durumda, imalatçıyı ve Bakanlığı bu hususla ilgili bilgilendirir.
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(3) İthalatçılar; isimlerini, kayıtlı ticari isimlerini veya kayıtlı ticari markalarını ve ken-
dilerine ulaşılabilecek iletişim bilgilerini ölçü aleti üzerinde veya bunun mümkün olmadığı du-
rumlarda, ölçü aletinin beraberinde bulunan bir belgede ve eğer varsa ambalaj üzerinde EK- I’in
9.2 nci maddesine uygun şekilde belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların
kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olur.

(4) İthalatçılar, ölçü aletinin yanında Türkçe kullanım talimatlarını ve EK-I’in 9.3 üncü
maddesinde belirtilen bilgilerin bulunmasını sağlar.

(5) İthalatçılar; bir ölçü aleti kendi sorumlulukları altındayken ölçü aletinin saklama
veya taşıma koşullarının, EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekli-
liklere uygunluğunu tehlikeye atmayacak özellikte olmasını sağlar.

(6) İthalatçılar, ölçü aletinin performansı açısından uygun görülmesi halinde, piyasada
bulundurulan ölçü aletlerinin numune testini gerçekleştirir, incelemeleri yapar ve gerekli olduğu
durumlarda şikâyetlerin, uygunsuz ölçü aletlerinin ve geri çağrılan ölçü aletlerinin kaydını tutar
ve izlemelerin tümüne dair dağıtıcıları bilgilendirir.

(7) İthalatçılar, piyasaya arz ettikleri ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını
bildiği durumlarda veya bilmesinin gerektiği hallerde, söz konusu ölçü aletinin uygun hâle ge-
tirilmesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici ted-
birleri derhal alır. Ölçü aletinin bir risk teşkil ettiği durumlarda, ithalatçılar, özellikle uygun-
suzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta Bakanlığı derhal
uyarır.

(8) İthalatçılar, ölçü aleti piyasaya arz edildikten sonraki on yıl boyunca, AB uygunluk
beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere saklar ve teknik dosyasının da talep edilmesi
hâlinde Bakanlığa sunulmak üzere mevcut olmasını sağlar.

(9) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, söz konusu ölçü aletinin Yö-
netmeliğe uygunluğunun kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya Bakan-
lığın talep ettiği bir dilde yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa sunar. İthalatçılar,
Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri ölçü aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kal-
dırmak için alınacak tedbirler sırasında Bakanlık ile işbirliği yapar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar bir ölçü aletini piyasada bulundururken ve/veya kullanıma

sunarken, bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uyar.
(2) Dağıtıcılar, bir ölçü aletini piyasada bulundurmadan ve/veya kullanıma sunmadan

önce ölçü aletinin CE işareti ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, beraberinde AB uygunluk
beyanı, gerekli dokümanlar ve EK-I’in 9.3 üncü maddesinde belirtilen Türkçe talimat ve bil-
gilerin bulunduğunu ve imalatçının ve ithalatçının, sırasıyla 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı
fıkraları ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrular.
Dağıtıcının, ölçü aletinin EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gereklilik-
lere uymadığını değerlendirmesi veya şüpheye düşmesi hâlinde, uygunluğu sağlanmadan söz
konusu ölçü aletini piyasada bulunduramaz veya kullanıma sunamaz. Dağıtıcı, ölçü aletinin
bir risk teşkil ettiği durumlarda imalatçıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.

(3) Dağıtıcılar, bir ölçü aleti kendi sorumlulukları altındayken ölçü aletinin saklama
veya taşıma koşullarının, EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekli-
liklere uygunluğunu tehlikeye atmayacak özellikte olmasını sağlar.

(4) Piyasada bulundurdukları veya kullanıma sundukları bir ölçü aletinin bu Yönetme-
liğe uygun olmadığını bildiği durumlarda veya bilmesinin gerektiği hallerde dağıtıcılar, söz
konusu ölçü aletini uygun hale getirmek ve gerekmesi halinde piyasadan geri çekmek veya
geri çağırmak için gerekli olan önlemlerin alındığından emin olması gerekir. Buna ek olarak
ölçü aletinin bir risk teşkil ettiği durumlarda, dağıtıcılar Bakanlığı özellikle de uygunsuzluğa
ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek bu hususta bilgilendirir.
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(5) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, dağıtıcılar ölçü aletinin uygunluğunun ka-
nıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda sağlar. Da-
ğıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasada bulundurdukları ölçü aletlerinin teşkil ettiği riskleri
ortadan kaldırmak için alınacak tedbirler sırasında Bakanlık ile işbirliği yapar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 13 – (1) İthalatçı veya dağıtıcının bir ölçü aletini kendi adı veya ticari markası

altında piyasaya arz ettiği veya hâlihazırda piyasaya arz edilmiş bir ölçü aletini, bu Yönetmeliğe
uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştirdiği hallerde, ithalatçı veya dağıtıcı bu Yönetme-
liğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçıların 9 uncu maddesinde
yer alan yükümlülüklerine tabi olur.

İktisadi işletmecilerin tanımlanması
MADDE 14 – (1) Kendilerine bir ölçü aleti tedarik etmiş olan herhangi bir iktisadi iş-

letmeci veya bir ölçü aletini tedarik ettikleri herhangi bir iktisadi işletmeci talep üzerine Ba-
kanlığa gerekli bilgileri verir.

(2) İktisadi işletmecilerin, kendilerine ölçü aleti tedarik edildikten sonraki on yıl bo-
yunca ve kendileri bu ölçü aletini tedarik ettikten sonra on yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen
bilgileri sunabilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölçü Aletlerinin Uygunluğu

Ölçü aletlerinin uygunluk varsayımı
MADDE 15 – (1) Bakanlık, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde referans numaraları

yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk
standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ölçü aletlerinin, bu standartlar veya
ilgili bölümleri kapsamında EK-I’de ve ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gereklere uy-
gun olduğunu varsayar.

(2) Bakanlık, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde listesi yayımlanmış olan norm dokü-
manların ilgili bölümlerine uygun olan ölçü aletlerini, EK-I'de ve söz konusu norm doküman-
larının bir kısmını içeren ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere uygun
olarak kabul eder.

(3) İmalatçı, EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel gerekliliklere
uygun olan herhangi bir teknik çözümü kullanmayı tercih edebilir. İmalatçı; uygunluk varsa-
yımından yararlanmak için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ilgili uyumlaştırılmış Avrupa
standartları veya norm dokümanlarda yer alan çözümleri doğru şekilde uygular.

(4) Bakanlık, test programının birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan ilgili dokü-
manlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi ve test sonuçlarının temel gerekliliklere uygun bu-
lunması durumunda, 17 nci maddenin üçüncü fıkrasının (ğ) bendinde belirtilen ilgili testlere
uygunluğu da kabul eder.

Uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 16 – (1) Bir ölçü aletinin temel gereklere ilişkin uygunluk değerlendirmesi,

imalatçının ölçü aletine özgü eklerde belirtilen uygunluk değerlendirmesi işlemlerinden seçe-
ceği birini uygulaması ile yerine getirilir.

(2) Uygunluk değerlendirme işlemleri EK-II'de tanımlanmıştır.
(3) Uygunluk değerlendirmesi ile ilgili kayıt ve yazışmalar, Türkçe veya Bakanlıkça

kabul edilen bir dilde yapılır.
Teknik dosya
MADDE 17 – (1) Teknik dosya, bir ölçü aletinin tasarım, imalat ve çalışmasını anlaşılır

ve bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak şekilde düzen-
lenir.
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(2) Teknik dosya, aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde detaylandırılır:
a) Metrolojik karakteristiklerin tanımlanması.
b) Uygun yöntemler kullanılarak doğru ayarlandığında üretilen ölçü aletlerinin metro-

lojik performansının yeniden üretilebilirliği.
c) Ölçü aletinin doğruluğu.
(3) Teknik dosyanın mümkün olduğunca ölçü aletinin tipi ve/veya tanımı ile uygunluk

değerlendirmesi için aşağıdaki hususları içermesi gerekir:
a) Ölçü aletinin genel tanımı.
b) Tasarım ve imalat çizimleri, bileşenler, alt montaj cihazları ve devreleri gibi unsur-

ların planları.
c) Uygun üretimi sağlamak için imalat işlemleri.
ç) Uygulanabildiği durumlarda, elektronik cihazların, özelliklerini ve çalışmasını açık-

lamak üzere; çizim, diyagram, mantık akış diyagramı ve genel yazılım bilgilerini içeren tanımı.
d) Ölçü aletinin çalışmasını da içeren, (b), (c) ve (ç) bentlerinin anlaşılması için gerekli

tanımlamaları ve açıklamaları.
e) 15 inci maddede atıfta bulunulan, referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde ya-

yımlanmış, tamamen veya kısmen uygulanan uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve/veya norm
dokümanların listesi.

f) 15 inci maddede atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standartları ve/veya norm
dokümanlarının uygulanmadığı durumlarda, geçerli olan diğer ilgili teknik şartnamelerin bir
listesi de dâhil olmak üzere, temel gerekliliklerin karşılanması için benimsenen çözümlerin
açıklamaları.

g) Tasarım hesaplamalarının ve incelemelerin sonuçları.
ğ) Gerekmesi halinde tip ve/veya ölçü aletlerinin beyan edilmiş tanımlı çalışma şartları

ve belirlenmiş çevresel bozukluklar altında bu Yönetmeliğin gerekleri ile gaz, su, ısı ve su ha-
ricindeki sıvı sayaçlarının dayanıklılık özelliklerine uygun olduğunu gösteren ilgili test sonuç-
ları.

h) Tasarımdakiler ile aynı parçaları içeren ölçü aletleri ile ilgili AB tip inceleme belgeleri
veya AB tasarım inceleme belgeleri.

(4) İmalatçı, mühürlerin ve işaretlerin uygulandığı yerleri belirtir.
(5) İmalatçı, gerekli olması halinde ölçü aletinin arabirimlere ve alt montaj cihazlarına

uygunluk şartlarını gösterir.
AB uygunluk beyanı
MADDE 18 – (1) AB uygunluk beyanı, EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde be-

lirtilen temel gerekliliklerin yerine getirildiğini beyan eder.
(2) AB uygunluk beyanı, EK-XIII'te belirtilen şekilde olur; EK-II'de ortaya konulan il-

gili modüllerde belirtilen unsurları içerir, sürekli olarak güncellenir ve Türkçeye tercüme edilir.
(3) Bir ölçü aletinin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye

tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uy-
gunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, ilgili teknik düzenlemelerin adlarını ve yayım referans-
larını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak, beyana konu ölçü aletinin bu Yönet-
meliğin gerekliliklerine uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

Uygunluk işareti
MADDE 19 – (1) Ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğu, ölçü aletinin üzerinde 20 nci

maddede belirtildiği şekilde CE işareti ile ek metroloji işaretinin mevcut bulunmasıyla göste-
rilir.

CE işareti ve ek metroloji işaretine ilişkin genel ilkeler
MADDE 20 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde ortaya koyulan
genel ilkelere tabidir.
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(2) Ek metroloji işareti, bir dikdörtgen içinde büyük 'M' harfi ve işaretin ürün üzerine
iliştirildiği yılın son iki rakamından oluşur. Dikdörtgenin yüksekliği, CE işaretinin yüksekliğine
eşit olur.

(3) “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde ortaya koyulan genel ilkeler, gerekli
değişiklikler yapılmak suretiyle ek metroloji işaretine uygulanır.

CE işaretinin ve ek metroloji işaretlerinin iliştirilmesine ilişkin kural ve şartlar
MADDE 21 – (1) CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aletine veya ölçü aletinin bilgi

levhasına görünür, okunur ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir. Ölçü aletinin yapısı sebebiyle
bunun mümkün olmadığı veya olmayacağı durumlarda, söz konusu işaretler ölçü aletinin be-
raberindeki belgelere ve eğer varsa ambalaja iliştirilir.

(2) Bir ölçü aletinin, alt montaj cihazı olmayan ve beraber çalışan bir dizi cihazdan
oluşması durumunda, CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aletinin ana cihazına iliştirilir.

(3) CE işareti ve ek metroloji işareti, ölçü aleti piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(4) CE işareti ve ek metroloji işareti, gerekli görüldüğü hallerde ölçü aletine imalat iş-

lemi sırasında iliştirilir.
(5) Ek metroloji işareti, CE işaretinin hemen yanında bulunur. CE işareti ve ek metroloji

işaretinin yanında, onaylanmış kuruluşun EK-II'de belirtilen imalat kontrol aşamasına katılmış
olması durumunda, bu kuruluşun kimlik kayıt numarası da bulunur. Onaylanmış kuruluşun
kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya vereceği talimatlar doğrultusunda,
imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliştirilir. İlgili onaylanmış kuruluşun
kimlik kayıt numarası silinmez veya kaldırıldıktan sonra yok olacak özellikte olmak zorundadır.

(6) CE işareti, ek metroloji işareti ve uygun olduğunda onaylanmış kuruluşun kimlik
kayıt numarasının yanında, özel bir riski veya kullanımı belirten başka bir işaret bulunabilir.

(7) Bakanlık, CE işaretinin doğru şekilde uygulanmasını sağlamak için gerekli önlem-
leri alır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı hâlinde ilgili yaptırımları uygular.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Bildirimi

Bildirim
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik uyarınca üçüncü taraf uygunluk değerlen-

dirme görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları, Ekonomi
Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve diğer Üye Devletlere bildirir.

(2) Bakanlık, 5 inci maddede yer alan ölçüm işlerine ilişkin herhangi bir mevzuatı yü-
rürlüğe koymamışsa ilgili ölçü aletine ilişkin uygunluk değerlendirme görevlerini yerine ge-
tirmek üzere bir kuruluş atamak ve bildirimde bulunmak hakkını saklı tutar.

Görevlendirmeden sorumlu mercii
MADDE 23 – (1) Bakanlık, TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlen-

dirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile 28 inci maddenin hükümlerine
uygunluk da dâhil olmak üzere onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin gerekli yöntemlerin
oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığa dair esaslar
MADDE 24 – (1) Bakanlık idareci ve personeli, onaylanmış kuruluş adayları ile her-

hangi bir çıkar ilişkisinde bulunamaz.
(2) Bakanlık, faaliyetlerinin bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanmak

ve çalışmak zorundadır.
(3) Bakanlık, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmasına ilişkin her bir

kararın, yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olan yetkin personelce alınmasını
sağlayacak şekilde yapılanmak zorundadır.
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(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen faaliyetleri ya da ticarî
veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin edemez.

(5) Bakanlık elde ettiği bilgilerin gizliliğini sağlamak zorundadır.
(6) Bakanlık görevlerini gereğince yerine getirebilmek için yeterli sayıda yetkili per-

sonel çalıştırmak zorundadır.
Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığın bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi,

görevlendirilmesi ve onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin yöntemlerin yanı sıra bu yön-
temlerde meydana gelecek her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona
bildirir.

Onaylanmış kuruluşlarda aranacak nitelikler
MADDE 26 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmesi için, iki ilâ on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri karşılaması gerekir.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakan-

lar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Yönetmeliğine uygun bir şekilde oluşturulurlar. Bu kuruluşlar, tüzel kişiliğe sahiptir.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı iş-
letme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf
niteliğindedir. Bağımsızlığına halel gelmediği ve herhangi bir çıkar çatışması yaşanmadığı sü-
rece, değerlendirdiği ölçü aletlerinin tasarım, imalat, tedarik, montaj, kullanım veya bakım sü-
reçlerine dâhil olan teşebbüsleri temsil eden iş derneği veya meslek federasyonuna ait olan bir
kuruluş, üçüncü taraf kuruluş olarak değerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk
değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli; değerlendirdikleri ölçü aletlerinin tasarımcısı,
imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi veya bu
tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için
gerekli olan ve değerlendirmeye tabi tutulan ölçü aletlerinin kullanımını veya bu gibi ölçü alet-
lerinin kişisel amaçlarla kullanımını kapsamaz. Uygunluk değerlendirme kuruluşu ayrıca aşa-
ğıdaki gereklilikleri de sağlamak zorundadır:

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk
değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli, bu ölçü aletlerinin tasarım, imalat veya yapım,
pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım süreçlerine doğrudan dâhil olamaz veya bu süreçlere
dâhil olan üçüncü tarafları temsil edemez; onaylanmış oldukları uygunluk değerlendirme faa-
liyetleriyle ilgili olarak değerlendirme konusundaki bağımsızlıkları veya süreç bütünlüğüyle
çelişebilecek herhangi bir faaliyete dâhil olamaz. Bu husus, bilhassa danışmanlık hizmetleri
için geçerlidir.

b) Uygunluk değerlendirmesinin amaçları dâhilinde, (a) bendindeki hükümler, imalatçı
ve uygunluk değerlendirme kuruluşu arasında teknik bilgi alışverişini engellemez.

c) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendilerine bağlı kuruluşların veya taşeronların
faaliyetlerinin, gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, bağım-
sızlığını veya tarafsızlığını etkilemediğini temin eder.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve bu kuruluşların personeli, uygunluk değer-
lendirme faaliyetlerini en üst düzey mesleki doğruluk ve ilgili alanda gerekli teknik yeterlilik
çerçevesinde yürütürler ve gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili,
özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarıyla ilgili çıkarları olan kişiler veya insan gruplarına yönelik
kararlarını veya bu faaliyetlerin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü baskı ve mali teşvikten
uzak dururlar.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, bizzat kendisi veya kendi adına ve kendi
sorumluluğu altında başkası tarafından yürütmek üzere, EK-II’de belirtilen ilgili uygunluk
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değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek kabiliyete sahip olması gerekir. Uygunluk de-
ğerlendirme kuruluşu, her uygunluk değerlendirme işlemi ve onaylanmış olduğu her ölçü aleti
türü veya kategorisi için aşağıda belirtilen unsurları her zaman hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilmek üzere yeterli ve uygun tec-
rübe ile teknik bilgiye sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme işlemlerinin şeffaflığını ve yeniden üretilebilirliğini sağla-
yacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan işlemlere
ilişkin açıklamalar, onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ile diğer faaliyetleri arasın-
daki ayrımı sağlayacak uygun politika ve yöntemler.

c) Faaliyetlerin yerine getirilmesi için, bir teşebbüsün büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği
sektörü, yapısını, söz konusu ölçü aleti teknolojisinin karmaşıklık derecesini ve imalat sürecinin
seri veya kitle üretimi niteliğinde olmasını göz önünde bulunduran yöntemler.

ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı
teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli araçlara ve tüm ekipman
veya tesislere erişim imkânı.

(7) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelin;
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış olduğu tüm uygunluk değerlen-

dirme faaliyetlerini kapsayan eksiksiz teknik ve mesleki eğitime,
b) Yürüttükleri değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli seviyede bilgi ve söz

konusu değerlendirmeleri gerçekleştirebilmeleri için gerekli yetkiye,
c) EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde belirtilen temel bilgilere, mevcut uyum-

laştırılmış Avrupa standartları ve norm dokümanlara ve AB mevzuatı ile ulusal mevzuatın ilgili
hükümlerine dair yeterli bilgi birikimine ve bunların idrakine,

ç) Değerlendirmelerin gerçekleştiğini gösterecek sertifika, kayıt ve raporları tutma be-
cerisine,

sahip olması gerekir.
(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının, üst düzey yönetimin ve uygunluk değer-

lendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelin tarafsızlığı güvence altına alınır.
Uygunluk değerlendirme kuruluşunun üst düzey yönetimin ve uygunluk değerlendirme görev-
lerini yürütmekle sorumlu personelin maaşları gerçekleştirilen değerlendirmelerin sayısına
veya söz konusu değerlendirmelerin sonuçlarına göre belirlenemez.

(9) Yükümlülük, Bakanlık tarafından ulusal mevzuata uygun olarak üstlenilmemişse
veya uygunluk değerlendirmesinden doğrudan Bakanlık sorumlu değilse uygunluk değerlen-
dirme kuruluşları sorumluluk sigortası yaptırır.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık yetkilileri ile yapacak-
ları bilgi alışverişi dışında, EK-II veya onu yürürlüğe koyan ilgili mevzuatın herhangi bir hük-
mü kapsamında görevlerini yerine getirirken edindikleri tüm bilgilere ilişkin mesleki gizliliğe
uyar ve mülkiyet haklarını korur.

(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve ilgili
Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırılması kapsamında kurulan onaylanmış kuruluş koordinas-
yon grubunun faaliyetlerine katılır veya uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle
sorumlu personelinin söz konusu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve bahsedilen grubun
çalışmalarının sonucunda alınan idari kararları ve oluşturulan belgeleri genel kılavuz olarak
uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı
MADDE 27 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun ilgili uyumlaştırılmış Avrupa

standartları veya bu standartların referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanmış
kısımlarına uygunluğunu kanıtladığı durumlarda; 26 ncı maddede ortaya koyulan gerekliliklerin
mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartları kapsamında yer alması kaydıyla belirtilen gerek-
liliklere uygun olduğu kabul edilir.
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Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri
MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi ile bağlantılı belirli

görevleri şube, temsilcilik ve yükleniciye verdiği durumlarda, görevlendirdiği şube, temsilcilik
ve yüklenicinin 26 ncı maddede ortaya konulan gereklilikleri karşıladığını temin eder ve Ba-
kanlığı gerektiği şekilde bilgilendirir.

(2) Onaylanmış kuruluşlar; görevlendirdikleri taşeron veya bağlı kuruluşların yerleşik
oldukları yere bakılmaksızın bu taşeron veya bağlı kuruluşlar tarafından yerine getirilen gö-
revler için tam sorumludur.

(3) Onaylanmış kuruluşlar faaliyetlerini, yalnızca müşteriyle mutabakata varılması ha-
linde taşerona verebilir veya bağlı bir kuruluşuna yaptırabilir.

(4) Onaylanmış kuruluşlar, görevlendirdikleri taşeron veya bağlı kuruluşların yeterli-
liklerinin ve EK-II uyarınca yaptıkları işlerin değerlendirilmesiyle ilgili belgeleri Bakanlığın
bilgisine sunar.

İşletme içi akredite birimler
MADDE 29 – (1) İşletme içi akredite birim, EK-II Modül A2 ve Modül C2’de belirtilen

işlemleri yerine getirme amacıyla bir kısmını oluşturduğu teşebbüs için uygunluk değerlendir-
me faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullanılabilir. İşletme içi akredite birim, teşebbüsün
ayrı ve farklı bir kısmını teşkil eder ve değerlendirdiği ölçü aletlerinin tasarım, imalat, tedarik,
kurulum, kullanım veya bakımıyla ilişkili süreçlerde yer alamaz.

(2) İşletme içi akredite birim, aşağıdaki gereklilikleri yerine getirir:
a) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü

maddesinin yedinci fıkrası çerçevesi uyarınca akredite olmuş olmak.
b) Birimin ve birimin personelinin, organizasyon açısından ayırt edilebilir olması ve

bir kısmını teşkil ettikleri işletmede tarafsız olmalarını sağlayan ve bunu TÜRKAK’a kanıtla-
yan raporlama yöntemlerine sahip olması.

c) Birimin veya birimin personelinin, değerlendirdikleri ölçü aletinin tasarımı, imalat,
tedariki, kurulumu, kullanılması ve bakımından sorumlu olmaması ve değerlendirme faaliyet-
leri ile ilgili karar verme bağımsızlıkları veya bütünlükleri ile çatışabilecek herhangi bir faali-
yete dâhil olmamak.

ç) Yalnızca bir parçası olduğu teşebbüse hizmet sağlamak.
(3) İşletme içi akredite birim, Üye Devletlere veya Komisyona bildirilmez, ancak ak-

reditasyonuna ilişkin bilgiler, bir kısmını teşkil ettiği teşebbüs tarafından veya TÜRKAK tara-
fından talebi üzerine Bakanlığa ibraz edilir.

Başvuru
MADDE 30 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, Bakanlığa, onaylanmış kuruluş

olarak atanmak üzere başvuruda bulunur.
(2) Başvuru ile birlikte başvuru sahibi kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygun-

luk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ve ölçü
aleti veya ölçü aletlerine ilişkin açıklamaların yanı sıra mevcut olması halinde, söz konusu uy-
gunluk değerlendirme kuruluşunun 26 ncı maddede yer alan gereklilikleri karşıladığını doğru-
layan, TÜRKAK tarafından verilmiş akreditasyon belgesi teslim edilir.

Bildirim usulü
MADDE 31 – (1) Bakanlık, yalnızca, 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri karşı-

layan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirir.
(2) Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve Üye Devletlere yapılacak bildirim,

AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.
(3) Bildirim; her kuruluşun onaylanmış olduğu ölçü aletleri çeşitlerine ilişkin bilgileri

ve ilgili olduğu durumlarda doğruluk sınıflarını, ölçüm aralığını, ölçüm teknolojisini ve aletin,
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bildiriminin kapsamını belirleyen herhangi bir diğer özelliğini, uygunluk değerlendirmesi faa-
liyetlerini, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ve ilgili ölçü aleti veya aletlerine
ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili kuruluşun yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Akreditasyon belgesi olan onaylanmış kuruluş adayının Komisyona bildirim tari-
hinden itibaren, iki hafta süre içinde Komisyon veya Avrupa Birliğine üye devletler, bildirimi
yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bu-
lunabilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik
kayıt numarasının tahsis edilmesi üzerine Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak
atar.

(5) Bakanlık, yaptığı bildirimlerde meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Ba-
kanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

Görevlendirmelerde değişiklikler
MADDE 32 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun 26 ncı maddede belirtilen gerek-

lilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etmesi veya bu
yönde bilgilendirilmesi halinde, ilgili gerekliliklerin karşılanmaması veya yükümlülüklerin ye-
rine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak Bakanlık, kuruluşun faaliyetlerini uygun
şekilde kısıtlar, askıya alır veya statüsünü kaldırır; bu kararını derhal Ekonomi Bakanlığı ara-
cılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

(2) Faaliyetlerin kısıtlanması, askıya alınması veya onaylanmış kuruluş statüsüne son
verilmesi halinde ya da onaylanmış kuruluşun faaliyetini kendi sona erdirdiği durumlarda Ba-
kanlık, söz konusu onaylanmış kuruluşun dosyalarının başka bir onaylanmış kuruluş tarafından
işleme alınmasını veya talepleri halinde kendisine sunulmak üzere hazır bulundurulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi ve itiraz usulü
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan

veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talep üzerine Komisyona sunmak üzere Eko-
nomi Bakanlığına bildirir.

(2) Bakanlık, Komisyon veya Üye Devletlerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir
onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini
talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü
maddesinde belirtilen usulü takip eder.

Onaylanmış kuruluşların çalışmalarına ilişkin yükümlülükler
MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, EK-II'de öngörülen uygunluk değerlendirme

işlemlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesi yapar.
(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük

oluşturmaktan kaçınarak orantılı bir şekilde yapılır. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, faali-
yetlerini, bir teşebbüsün büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörün yapısını, söz konusu ölçü
aletinin kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya kitle üre-
timi niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. Uygunluk değerlendirme ku-
ruluşu, bunu yaparken ilgili ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli hassasiyeti
ve koruma seviyesini sağlar.

(3) Onaylanmış kuruluş, imalatçının EK-I'de ve ilgili ölçü aletine özgü eklerde veya
eşdeğer uyumlaştırılmış Avrupa standartları, norm dokümanlarında veya diğer teknik şartna-
melerde ortaya koyulan temel gereklilikleri karşılamadığını tespit ettiğinde, imalatçıdan gerekli
düzeltici önlemleri almasını talep eder ve bu imalatçıya uygunluk belgesi vermez.

(4) Onaylanmış kuruluşun, düzenlediği uygunluk belgesinin ardından uygunluğun iz-
lenmesi sürecinde bir ölçü aletinin artık ilgili gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi halinde,
söz konusu ölçü aletinin imalatçısından gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve ge-
rekli olması halinde uygunluk belgesini askıya alır veya geri çeker.
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(5) Düzeltici önlemlerin alınmaması veya istenen etkiyi yaratmaması halinde, onay-
lanmış kuruluş, konuyla ilgili bütün belgeleri kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz
MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz yönte-

minin bulunmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülükleri
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdaki hususlarda bilgilendirir:
a) Bir belgenin reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya geri çekilmesi.
b) Bildirim kapsamını veya koşullarını etkileyen herhangi bir durum.
c) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin Bakanlıktan aldıkları herhangi bir bilgi

talebi.
ç) Talep üzerine, almış oldukları bildirim kapsamında gerçekleştirdikleri uygunluk de-

ğerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile taşeronluk dâhil olmak üzere gerçekleştirilen
diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, aynı ölçü aletlerine yönelik benzer uygunluk değerlendirme
faaliyetlerini yapan bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen diğer onaylanmış kuruluşlara,
olumsuz ve talep edilmesi halinde olumlu uygunluk değerlendirme sonuçlarıyla ilgili konularda
bilgi verir.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 37 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların doğrudan veya

görevlendirdiği temsilciler yoluyla sektörel veya sektörler arası onaylanmış kuruluşlar grup
veya gruplarının faaliyetlerine katılmasını sağlar.

ALTINCI BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Ulusal Düzeyde Risk Teşkil Eden Ölçü Aletlerinin

Ele Alınmasına İlişkin Uygulama ve Koruma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi
MADDE 38 – (1) Bakanlık, ölçü aletlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde 13/11/2001

tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği esas alır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden ölçü aletlerinin ele alınmasına ilişkin uygulama
MADDE 39 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan ölçü aletlerinin, bu

Yönetmelik uyarınca kamu yararının korunması ilkesinin belirli yönlerine dair risk teşkil etti-
ğine ilişkin yeterli nedeni bulunduğu hallerde söz konusu ölçü aletleriyle ilgili olarak bu Yö-
netmelikte yer alan ilgili tüm gereklilikleri kapsayacak şekilde bir değerlendirme yapar. İlgili
iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda, Bakanlık ile aşağıda belirtildiği şekilde işbirliği
yapar:

a) Bakanlık, bu maddede yer alan değerlendirme sırasında ölçü aletlerinin bu Yönet-
melikte yer alan gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, ilgili iktisadi işletme-
ciden ilgili ölçü aletini bu gerekliliklere uygun hale getirmeye yönelik, riskin niteliğiyle orantılı
tüm düzeltici tedbirlerde bulunmasını, ürünü piyasadan geri çekmesini veya makul bir zaman
içerisinde geri çağırmasını derhal talep eder.

b) Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşu bu doğrultuda bilgilendirir.
c) (a) bendinde yer alan önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair

Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
(2) Bakanlık, uygunsuzluğun sadece ülke çapında olmadığını düşündüğünde, değerlen-

dirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hakkında Ekonomi Ba-
kanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri bilgilendirir.
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(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurulan ilgili tüm ölçü aletlerine ilişkin uygun dü-
zeltici tedbirlerin alınacağını temin eder.

(4) Bakanlık, ilgili iktisadi işletmecinin gerekli düzeltici tedbirleri birinci fıkranın (a)
bendinde yer alan süre zarfında gerçekleştirmediği durumlarda, ilgili ölçü aletinin ulusal pa-
zarına sunulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, ölçü aletini piyasadan çekmek veya geri ça-
ğırmak için gerekli tüm geçici önlemleri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Ko-
misyonu ve Üye Devletleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(5) Dördüncü fıkrada yer alan bilgiler, özellikle uygunsuz ölçü aletinin tespit edilmesi
için gerekli veriler, ölçü aletinin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu olan riskin
niteliği, alınan ulusal tedbirlerin şekli ve süresi ve iktisadi işletmeci tarafından ileri sürülen gö-
rüşler de dâhil olmak üzere tüm mevcut detayları içerir. Bakanlık, uygunsuzluğun aşağıda be-
lirtilen nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını özellikle belirtir:

a) Ölçü aletinin bu Yönetmelikte ortaya konulan, kamu yararının korunması ilkesinin
çeşitli yönlerine ilişkin gereklilikleri karşılayamaması.

b) 15 inci maddede belirtilen uygunluk varsayımı olduğu kabul edilen uyumlaştırılmış
Avrupa standartları veya norm dokümanlarındaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından
iletilen bilgiye istinaden ilgili ölçü aletinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği
bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca bildirilen tedbire itiraz ediyorsa iti-
razlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme, herhangi bir Üye Devlet veya Komis-
yon tarafından dördüncü fıkrada yer alan bilgilerin alınmasını takip eden üç ay içerisinde itiraz
edilmezse bu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu ölçü aletiyle ilgili olarak ölçü aletinin piyasadan çekilmesi
gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.

Koruma prosedürü
MADDE 40 – (1) 39 uncu maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire

karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz gelir ve Komisyon tarafından yapılan
incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık ted-
biri yürürlükten kaldırır.

Bir risk teşkil eden uygun ölçü aletleri
MADDE 41 – (1) Bakanlık, 39 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen değerlen-

dirmeyi gerçekleştirdikten sonra bir ölçü aletinin bu Yönetmeliğe uygun olduğunu, ancak kamu
yararının korunmasına ilişkin hususlarda risk teşkil ettiğini tespit etmesi durumunda, ilgili ik-
tisadi işletmeciden söz konusu ölçü aletinin piyasaya arz edildiğinde riski ortadan kaldırmasını,
ölçü aletini piyasadan çekmesini veya riskin özellikleri ile orantılı şekilde öngöreceği makul
bir süre içerisinde geri çağırmasını talep eder.

(2) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu ilgili tüm ölçü aletlerine ilişkin düzeltici
önlemlerin gerçekleştirilmesini sağlar.

(3) Bakanlık, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen hususlarda Ekonomi Bakanlığı ara-
cılığı ile derhal Komisyonu ve Üye Devletleri bilgilendirir. Bu bilgiler, özellikle ilgili ölçü ale-
tinin tespit edilmesi için gerekli verileri, ölçü aletinin menşeini ve tedarik zincirini, söz konusu
risklerin özelliği ve alınan tedbirlerin şekli ve süresi dâhil olmak üzere, tüm mevcut detayları
içerir.

Şekli uygunsuzluk
MADDE 42 – (1) 39 uncu maddeye halel getirilmeksizin, Bakanlık aşağıdaki durum-

lardan bir tanesinin söz konusu olması hâlinde, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu uygun-
suzluğu gidermesini talep eder:

a) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin “CE” işareti Yönetmeliğinin 9 uncu mad-
desi veya bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine aykırı şekilde iliştirilmiş olması.
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b) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin iliştirilmemiş olması.
c) Onaylanmış kuruluşun üretim kontrol aşamasına dâhil olduğu durumlarda, ilgili ku-

ruluşun kimlik kayıt numarasının 21 inci maddeye aykırı şekilde iliştirilmiş veya hiç iliştiril-
memiş olması.

ç) AB uygunluk beyanının ölçü aletinin beraberinde bulunmaması.
d) AB uygunluk beyanının doğru şekilde hazırlanmamış olması.
e) Teknik dosyaların bulunmaması veya eksik olması.
f) 9 uncu maddenin altıncı fıkrası veya 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

bilgilerin bulunmaması, yanlış veya eksik olması.
g) 9 uncu veya 11 inci maddelerde öngörülen diğer idari gerekliliklerin yerine getiril-

memiş olması.
(2) Birinci fıkrada yer alan uygunsuzluğun devam etmesi durumunda, Bakanlık ölçü

aletinin piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek veya piyasadan çekilmesi veya
geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/32/AB sayılı Ölçü Aletleri

hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ve 31/10/2015 tarihli ve 2015/13/AB sayılı
Komisyonun Değişiklik Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçeve-
sinde hazırlanmıştır.

Cezalar
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler

hakkında, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uy-
gulanır.

(2) Öngörülen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olur.
Elektromanyetik koruma
MADDE 45 – (1) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen elektromanyetik ko-
runma gerekleri ile emisyon gereklerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 46 – (1) 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Ölçü Aletleri Yönetmeliği

(2004/22/AT)’nin 21 inci maddesi ve geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası hariç diğer mad-
deleri yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Diğer mevzuatta Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT)’ne yapılan atıflar bu Yö-
netmeliğe yapılmış sayılır.

Daha önceden piyasaya arz edilmiş olan ölçü aletleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 7/8/2008 tarihli ve 26960 sayılı Ölçü Aletleri Yö-

netmeliği (2004/22/AT) kapsamında bulunan ve bu Yönetmeliğe uygun olan ve bu Yönetme-
liğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilmiş olan ölçü aletlerinin piyasada bulundurul-
masını veya kullanıma sunulmasını engellemez. Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) kap-
samında düzenlenen belgeler, bu Yönetmelik kapsamında geçerli olur.

Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı

Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 7 nci ve 8 inci maddesi 1/1/2017 tarihinde,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Sera gazı emisyon raporlarının sunulması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 8 inci

maddesinde yer alan yükümlülükler kapsamında 2015 ve 2016 yıllarına ait sera gazı emisyon

raporları Bakanlığa 30/4/2017 tarihine kadar sunulur.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/5/2014 29003
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden: 
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yü-

rütülen lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sı-
navlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde yürütülen li-

sans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisans eğitim öğretimi ve sınavlarına
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 13, 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) Akademik birimler: Rektörlüğe bağlı lisans seviyesinde eğitim veren akademik bi-

rimleri,
b) Akademik yarıyıl: Öğretim yapılan yarıyılları,
c) Akademik yıl: Akademik yarıyıllardan oluşan, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürü-

tüldüğü süreleri,
ç) AKTS: Öğrencilerin bir derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları

için gerekli çalışma yükünü ifade eden Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemini, 
d) Danışman: Öğrenciye eğitim-öğretim, ders alma işlemleri ve benzeri konularda yar-

dımcı olması için bölüm başkanlığınca görevlendirilmiş öğretim elemanını,
e) Dikey geçiş: Ön lisans programı mezunlarının, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında

Üniversitenin lisans programlarına kayıt hakkını kazanmasını,
f) Ekle-sil haftası: Kayıt ve kayıt yenileme için öngörülen sürenin bitiminden sonraki

haftayı,
g) Fakülte: Rektörlüğe bağlı fakülteleri,
ğ) Fakülte Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin fakülte kurullarını,
h) Fakülte Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı fakültelerin yönetim kurullarını,
ı) İlgili Kurul: Rektörlüğe bağlı birimlerin kurullarını,
i) İlgili Yönetim Kurulu: Rektörlüğe bağlı birimlerin yönetim kurullarını,
j) Mazeret: Öğrencinin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve sınavlara girmesini veya

derslere devam etmesini engelleyen resmi makamlar tarafından belgelenmiş mücbir sebepler,
beklenmeyen haller ile benzeri hukuki veya fiili engelleri,

k) Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS): Öğrencilerin özlük bilgilerinin tutulduğu, kayıt ve not
işlemlerinin yürütüldüğü dijital sistemi,

l) ÖİDB: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
m) Önkoşullu ders: Alınabilmesi belirli diğer derslerin alınıp, başarılı olunması koşu-

luna bağlı dersi, 
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
o) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
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ö) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünü,
p) Seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki seçmeli ders adı ile açılmış

dersleri veya aynı dönem diğer lisans programları dersleri arasından öğrencinin seçmesine izin
verilen dersleri, 

r) Senato: Üniversite Senatosunu,
s) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
ş) Yatay geçiş: Bir başka lisans programına kayıtlı öğrencinin, Üniversitenin eşdeğer

programına, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre kayıt hakkı
kazanmasını, 

t) Zorunlu ders: Bir programda öğrencinin zorunlu olarak alması öngörülen dersi, 
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Üniversiteye Öğrenci Kabulü, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Ders Yükü

Öğrenci kabul yöntemleri
MADDE 5 – (1) Lisans programlarına dört farklı yöntemle öğrenci kabul edilir. Bu

yöntemler şunlardır: 
a) ÖSYM tarafından yerleştirme ile kabul,
b) Uluslararası öğrencilerin kabulü,
c) Yatay geçişle kabul,
ç) Dikey geçişle kabul.
(2) Yatay ve dikey geçiş ile öğrenci kabulü ilgili mevzuat hükümleri, ilgili yönetim ku-

rulu ve kurul kararları dikkate alınarak, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ya-
pılır.

(3) Üniversite ile diğer bir üniversite arasında yapılan anlaşma uyarınca, anlaşmalı üni-
versitelerden öğrenci kabul edilebilir. 

(4) Üniversitede belirli bir lisans programına kayıtlı öğrenci, Senato tarafından kabul
edilen diğer lisans programlarının öngördüğü şartları taşıması kaydıyla, genel hükümler kap-
samında diğer lisans programlarının derslerine de kayıt yaptırabilir. 

a) Diğer lisans programlarının öngördüğü dersleri almasına izin verilen öğrenciler, ba-
şarılı oldukları dersler açısından Yan Dal Sertifikası almaya hak kazanır. 

b) Senato tarafından belirlenen şartları taşıyan öğrenciler, kayıtlı olduğu lisans progra-
mından farklı bir lisans programının derslerine de kayıt yaptırabilir. Farklı lisans programı için
öngörülen şartları sağlayan öğrenciler Çift Anadal Diploması almaya hak kazanır.

(5) Üniversiteye özel öğrenci kabul edilebilir. Üniversitenin herhangi bir programına
kayıtlı olmayan, herhangi bir yükseköğretim kurumu öğrencisi veya mezunu olan öğrenciler
özel öğrenci olarak adlandırılır. Özel öğrenci başvuruları Senatonun belirlediği ölçütler dahi-
linde ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır. Özel öğrencilere diploma ve
unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri gösteren bir belge verilir. Özel öğrenciler, Üniversi-
tenin diğer öğrencilerine uygulanan idari ve akademik kurallara tabidirler. Özel öğrencilerin
öngörülen öğrenim ücretini ödemeleri gerekir. 

(6) Yabancı ülkelerde lisans düzeyinde eğitimlerine devam eden veya bir yükseköğretim
kurumu mezunu olup Üniversitede en fazla iki dönem ders almaları kabul edilen öğrenciler
misafir öğrenci olarak adlandırılır. Misafir öğrencilere diploma ve unvan verilmez, ancak al-
dıkları dersleri gösteren bir belge verilir.

(7) Özel öğrenciler ve misafir öğrenciler ile ilgili olarak; bu Yönetmelikte yer almayan
konularda ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları doğrultusunda işlem yapılır.

(8) Kabul ve kayıt şartları ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.
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İlk kayıt
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar ilk kayıt işlemlerini e-devlet

kapısı üzerinden yaptırır. E-devlet kapısı üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiremeyen adayların
kayıtları; Üniversite tarafından istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnek-
leri ile kayıt işlemleri için öngörülen süre içerisinde, kayıt için istenen belgelerin şahsen veya
öğrencinin yasal temsilcisi tarafından eksiksiz olarak ÖİDB’ye sunulması ve gerekli işlemlerin
tamamlanması ile yapılır.

(2) Belgelerinde eksiklik ya da tahrifat olanların Üniversiteye kayıtları yapılmaz, ya-
pılmışsa iptal edilir.

(3) Kayıt yaptıran öğrencilerin sundukları belge ve bilgilerin doğru olmadığının anla-
şılması halinde, hangi yarıyılda/yılda olursa olsunlar bu öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri
kesilir. Söz konusu öğrenciler Üniversiteden ayrılmışlarsa, diploma dâhil, kendilerine verilen
tüm belgeler iptal edilir ve haklarında kanuni işlem başlatılır.

(4) Kayıt için zamanında başvurmayan ve gerekli belgeleri sağlamayan öğrenci adayları
kayıt haklarını, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile kaybederler. 

(5) İkamet adresi olarak belirtilen yazışma adresi ve Üniversite tarafından verilen e-posta
adresi, öğrencinin yazılı bildirim ve e-posta adresi olarak kabul edilir. Yazışma adresinin değiş-
mesi halinde öğrenci, değişikliği Üniversiteye bildirmek zorundadır. Öğrenciye tebligatlar;
Üniversitenin internet sitesinden, ilan panolarına ilan asılması ve verilen e-posta adresine mesaj
gönderilmesi ile de yapılabilir. Yanlış ve eksik adresler vermiş olan öğrencilerin, Üniversitedeki
mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat yapılmış sayılır. Öğrenciler, ilgili
birim yönetimi tarafından yapılan yazılı, görsel, işitsel ve Üniversitenin resmi internet sitesin-
den yapılan duyuruları takip etmekle yükümlüdür.

Kayıt yenileme ve ders kaydı
MADDE 7 – (1) Öğrenciler, eğitim-öğretim süreleri boyunca dönemlik program uy-

gulayan birimlerde her dönem başında, yıllık program uygulayan birimlerde öğretim yılı ba-
şında Rektörlük tarafından belirlenen sürede ve usullere göre kayıt yenilemek için öngörülen
şartları yerine getirerek kayıtlarını yenilemek zorundadır. Mazeretleri ilgili Yönetim Kurulunca
uygun görülen öğrenciler, ekle-sil haftası içinde kayıtlarını yenileyebilir. Öngörülen şartları
yerine getirdiği halde süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıt yenileme işlemi ya-
pılmış sayılmaz.

(2) Yarıyıl veya yıl kayıt yenileme süresi içinde ders kaydını yeniletmeyen öğrenciler
pasif öğrenci statüsüne girer. Pasif öğrenciler, derslere ve sınavlara giremezler. Bu sınavlara
girilmesi halinde aldıkları not iptal edilir.

(3) Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin; 
a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,
c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması,
gerekir. 
(4) Kayıt yenilemelerde değişiklik öğrenci danışmanının onayı ile en geç ekle-sil haftası

içinde kesinleşir.
(5) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen ekle-sil tarihlerinde de danışman onayı

ile yeni dersler alabilir, tekrarlamak ve almak zorunda olduğu dersler hariç diğer dersleri bıra-
kabilir.

(6) Ekle-sil haftasından sonra hiçbir şekilde öğrencinin üzerine ders yüklemesi ve üze-
rinden ders silinmesi işlemi yapılamaz.

(7) Kayıt yenileme işlemlerini süresinde tamamlamayan öğrenciler, gerekçelerini belir-
terek ve belgeleyerek en geç ekle-sil haftasında ilgili akademik birime başvurabilirler. Mazereti,
ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencinin kaydı yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen
öğrenciler o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt
yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır. 
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Ders yükü
MADDE 8 – (1) Yıllık/dönemlik ders yükü; ortak zorunlu dersler dâhil yıllık uygula-

malarda yılda 60 AKTS, dönemlik uygulamalarda dönemde 30 AKTS’den oluşur. Programın
toplam ders yükü; dört yıllık programlarda 240 AKTS; beş yıllık öğretim programları 300
AKTS, altı yıllık öğretim programları 360 AKTS kredisidir. 

(2) Öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri ve önceki dönem veya yıllara ait alma-
dığı dersleri almakla yükümlüdür. 

(3) Daha önce bir dersi alıp, başarısız olan öğrenciler, dönemlik programlarda 38
AKTS’ye kadar yıllık programlarda ise 76 AKTS’ye kadar ders alabilirler. 

(4) Akademik Genel Başarı Not Ortalaması (AGNO) 3,00 ve üzerinde olan, almak zo-
runda olduğu derslerin ders saatleri bir başka dersin ders saati ile çakışmayan öğrenciler da-
nışmanının uygun görmesi kaydıyla yarıyıllık derslerde en fazla 42, yıllık derslerde en fazla
84 AKTS’lik ders alabilir. AGNO’su 3,50 ve üzerinde olanlarda kredi sınırlandırılması yoktur.

(5) Tekrar alınması gereken zorunlu derslerden biri ya da birkaçının programdan çıka-
rılması halinde, öğrenci bunların yerine ilgili kurulca uygun görülen eşdeğer dersleri almadıkça
ders üzerinden silinmez. Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında aynı dersin alınması
zorunlu değildir. Bu dersin yerine aynı yıl veya yarıyıldaki seçmeli derslerin arasından aynı
AKTS değerinde bir başka ders seçilebilir.

(6) Son sınıf öğrencilerine güz ve bahar dönemlerinde, danışmanının ve bölüm başka-
nının uygun görüşü ile dekan veya yüksekokul müdürünün onayıyla kayıtlı oldukları program-
larda, birinci ve ikinci sınıfların her bir yılında üçten fazla başarısız dersi olmaması ve yıllık
programlarda üçüncü sınıftan en az üç dersten başarılı olması; dönemlik programlarda ise üçün-
cü sınıfın güz ve bahar dönemlerinde en az üçer dersten başarılı olması koşuluyla, mezun ol-
maları için yeterli sayıda ders ve kredi verilebilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Dili, Eğitim Süresi ve Dönemleri 

Eğitim-öğretim dili
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dili açılacak programlara göre Senato tarafından be-

lirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde de eğitim
verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
Senato tarafından belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın
aradığı seviyede bildiğini ispatlamadıkça, ilgili lisans programına kayıt yaptıramaz.

(3) Yabancı dil düzeyi Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite
dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğ-
rencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağına, bu sınavlardan alınan puanların
Üniversitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı
dil seviye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptı-
rabilmesinde aranılacak en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir. 

(4) İlgili programın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği
anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına (YDHP) kabul edilirler. Bu program öğ-
rencileri, 2/5/2016 tarihli ve 29700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler
Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde be-
lirtilen koşulları sağlayarak kayıtlı oldukları eğitim öğretim programına başlarlar.

Eğitim süresi
MADDE 10 – (1) Yabancı Dil Hazırlık Programı eğitim süresi azami iki yıldır.
(2) Öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin ders-

lerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakıl-
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maksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş
yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını
azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. 

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı oldukları süre öğ-
renim süresinden sayılır. Öğrenciler bu süreler içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye de-
vam ederler.

(4) Azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun
44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(5) Azami süreler içinde öğrenim katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim
Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi
nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Eğitim dönemleri
MADDE 11 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı sınavlar hariç her biri en az on dört haftalık

iki dönemden oluşur. Senato gerek gördüğünde bu süreyi değiştirebilir. Akademik yılın baş-
langıç ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Gerektiğinde yaz dönemi açı-
labilir. Yaz dönemi açılıp açılmaması ve yaz dönemiyle ilgili diğer hususlar ilgili kurulun önerisi
ve Senatonun kararı ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müfredat, Derslerden Muafiyet, İntibak, Ders ve Uygulamalara Devam Zorunluluğu

Müfredat ve dersler
MADDE 12 – (1) Bir programın müfredatı, dersleri, bu derslerin AKTS değerleri ve

programın mezuniyet koşulları, diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye ka-
zandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak ilgili fakülte
veya yüksekokul kurullarınca karara bağlanıp Senatonun onayına sunulur. 

(2) Dersler; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak öğretim prog-
ramlarında yer alır.

a) Zorunlu dersler, öğretim programlarında yer alan ve öğrencinin mezun olabilmesi
için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersi yarıyıl kay-
dını yaptırması halinde dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrarlamak ve mezuniyetine kadar başar-
mak zorundadır.

b) Seçmeli dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir. Öğrenci
başarısız olduğu seçmeli dersi, dersin açıldığı herhangi bir yılda veya yarıyılda tekrar edebilir.
Ancak, bu seçmeli dersi bir daha almak istemediği takdirde bu dersten vazgeçme hakkına sa-
hiptir. Vazgeçilen bir seçmeli ders tekrar yüklenilemez, ancak not durum belgesinde görünmeye
devam eder. Öğrenci, öğrenimi süresince bu şekilde en fazla üç seçmeli dersten vazgeçebilir.
Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı seçmeli dersler olmak üzere iki türdür.

1) Alan içi seçmeli dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programlarında yer alan
ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçerek alacağı
derslerdir.

2) Alan dışı seçmeli dersler; öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alma-
yıp, farklı akademik birimler tarafından açılmış derslerdir.

c) Önkoşullu dersler, alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden
bir veya birkaçının başarılması gereken derslerdir. Önkoşullu dersler, ilgili kurulların önerisi
ve Senatonun kararıyla belirlenir.

ç) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirlenen Atatürk İl-
keleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık programı olmayan programlardaki
Yabancı Dil dersleridir. 

29 Haziran 2016 – Sayı : 29757                             RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 257



(3) Öğrencinin fiziksel, zihinsel vb. engeli nedeniyle bir dersin yükümlülüklerini yerine
getiremediği tespit edilirse, danışmanı ve dersi veren öğretim elemanının onayı ve ilgili fakülte
yönetim kurulu kararı ile söz konusu ders/derslerin yerine öğrenci başka eşdeğer ders/dersler
alabilir.

(4) Öğrenciler genel akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce yüklen-
dikleri ve başarılı sayıldıkları dersleri tekrarlayabilirler. Tekrarlanan derslerde en son alınan
not geçerlidir.

(5) Ders programları her eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan en geç on beş gün
önce ilgili bölümler tarafından öğrencilere duyurulur.

(6) Bir sonraki akademik yılla ilgili değişiklikler her yıl en geç Mayıs ayı içinde belir-
lenir.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 13 – (1) Öğrenciler, programlarında yer alan derslerin AKTS kredileri topla-

mının 1/3’e kadarını Üniversitenin diğer yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumları ile yap-
tığı anlaşmalar kapsamında alabilirler. 

(2) Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programına (ERASMUS) kabul edilen öğrencilerin
değişim programı kapsamında devam edeceği ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her
bölümde yer alan Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) koordinatörleri ta-
rafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı derslerine eş-
değer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer dersi veya
yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders seçmeli ola-
rak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine işlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu Farabi Programı çerçevesinde öğrenci değişimi ile yurt için-
deki üniversitelere öğrenim görmek üzere gönderilen öğrencilerin alacağı dersler her bölümde
yer alan Farabi Koordinatörü tarafından belirlenir. Diğer üniversitede alınan derslerin Üniver-
sitedeki eşdeğerleri ve notları öğrencinin not durum belgesine işlenir.

(4) Mevlana Değişim Programı kapsamında kabul edilen öğrencilerin devam edeceği
ders, staj, uygulama ve benzeri faaliyetleri her bölümde yer alan Mevlana Değişim Programı
koordinatörleri tarafından belirlenir. Belirlenen bu derslerden, öğrenim gördüğü lisans programı
derslerine eşdeğer olan veya yerine saydıracağı ders varsa kendi lisans programındaki eşdeğer
dersi veya yerine sayılan dersi ile birlikte, eşdeğer veya yerine sayılan ders yoksa alınan ders
seçmeli olarak, kendi kodu, adı ve AKTS kredisi ile birlikte not durum belgesine işlenir. 

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin, öğrencinin kayıtlı olduğu
programdaki derslere eşdeğer olup olmadığına, öğrencinin ekle-sil haftası içerisinde ilgili fa-
külte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması üzerine, ilgili kurulun görüşü alı-
narak Senato tarafından karar verilir.

(6) Senato tarafından eşdeğer olduğuna karar verilen dersler ve AKTS’leri, ÖİDB ta-
rafından bu Yönetmeliğe uygun olarak not durum belgesine işlenir. 

Programdaki dersi almaktan muaf olmak
MADDE 14 – (1) Öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere kesin kayıt yaptırdığı prog-

ramın ilk döneminde ekle-sil tarihinin sonuna kadar, daha önce öğrenim gördüğü ve Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu müf-
redatındaki derslerden muafiyet isteğinde bulunmak için onaylı not döküm belgesi ve bir di-
lekçeyle ilgili fakülte dekanlığı veya yüksekokul müdürlüğüne başvurabilir.

(2) Başvurular 13 üncü maddedeki usule göre değerlendirilip, işlem yapılır.
(3) Öğretim programlarındaki bazı derslere yönelik yapılan muafiyet sınavlarına girerek

başarılı olan öğrencilerin notları not durum belgesinde “muaf” ibaresi ve AKTS kredileri ile
birlikte yer alır. 
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(4) Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunan programlara yatay geçiş ve
dikey geçiş ile kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, ilk ders kaydı yaptırdıkları yıla ait müfredata
uygun olarak intibakları yapılır. Programlarında Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmayan
öğrencilerin de kayıt oldukları eğitim-öğretim yılındaki müfredatına uygun olarak intibakları
yapılır.

(5) Yatay ve dikey geçişle kabul edilen öğrencinin daha önceki üniversitesinden aldığı
derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerin eşdeğerlikleri ile ilgili programda alması gere-
ken dersler 13 üncü maddedeki usule göre değerlendirilip, işlem yapılır. 

İntibak
MADDE 15 – (1) Dikey geçişle kabul edilen öğrencilerden daha önce kayıtlı olduğu

bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilenlerin ortak
zorunlu dersler dâhil muaf olduğu toplam kredi; yerleşmiş olduğu lisans programının birinci
yılında veya birinci ve ikinci yarıyıllarında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ünden fazla
ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. 

(2) Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin, yerleşmiş olduğu lisans
programının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında veya birinci ve ikinci yıllarında
yer alan toplam kredinin en az 2/3’ünden muaf olması gerekir. Öğrencilerin lisans programının
birinci ve ikinci yarıyıllarında veya birinci yılında yer alan derslerin toplam kredisinin 2/3’ün-
den az muafiyet elde etmeleri halinde de sınıf bilgisi 2 olarak belirlenir.

(3) Yatay geçiş işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu ve Sena-
tonun kararlarına göre yürütülür. Yatay geçişlerde intibak işlemleri ilgili mevzuata göre yapılır.

Devam zorunluluğu
MADDE 16 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dâhil ol-

mak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazla-
sına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmaz. Devam-
sızlık nedeniyle başarısız sayılır. 

(2) Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav
döneminden önce ilgili dersin bölüm başkanlığı tarafından ilan edilir. İlan edilmemiş olması,
öğrencinin devam zorunluluğunu yerine getirmiş olması sonucunu doğurmaz.

(3) Devam şartını yerine getiren, ancak ZR notundan yüksek notla başarısız olunan der-
se tekrar devam etme zorunluluğu yoktur. Devam şartı yerine getirilmiş olsa dahi, ZR notu ve
daha düşük notla başarısız olunan derse devam edilmesi zorunludur.

(4) Öğrencinin kusurlu davranışından kaynaklanan nedenler, disiplin cezası ve benzeri
gerekçeler derse devamsızlığın mazereti olarak kabul edilmez. Sürekli sağlık engeli nedeni ile
derse devam koşulundan muaf sayılmak için kabul edilebilecek nedenler Senato tarafından be-
lirlenir.

(5) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerden dolayı ilgili yönetim kurulu kararı
ile en fazla iki yıla kadar izin verilebilir. Bu maddenin altıncı fıkrası hariç, öğrenci eğitim-öğ-
retim süresi içinde bu olanaktan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi
için yarıyıl başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul müdürlüğüne başvurması gerekir.
Öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri, eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden bir yarıyıl
veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli sayılan öğrenciler,
katkı paylarını/öğrenim ücretlerini ödemeye devam ederler. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz.

(6) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında milletlerarası seviyede yurt içi ve yurt dışı
spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak öğrenciler, organizasyonun de-
vamı süresince izinli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dikkate
alınmaz. İzinli sayılan süre bu Yönetmelikte öngörülen azami devamsızlık süresini aştığı takdirde
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öğrencinin devam etmediği sürenin telafi edilmesi veya derslerin üzerinden silinmesi ilgili yö-
netim kurulunun teklifi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. İzinli
sayılan süre tüm yarıyılı kapsıyorsa öğrencinin üzerindeki tüm dersler silinir ve izinli sayıldığı
yarıyıl toplam eğitim süresinin hesabında göz önüne alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlar

Dönem içi, dönem sonu ve diğer sınavlar
MADDE 17 – (1) Dönemlik derslerde en az bir yarıyıl ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sı-

navı, yıllık derslerde en az bir ara sınav ve bir yıl sonu sınavı yapılır. Öğrencilerin derse devam
durumlarının ara sınav ve yılsonu sınavlarına katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygu-
lama ve benzeri çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı dersi veren öğretim elemanı
tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere ders izlencesinde açıklanır.

Mazeret sınavları
MADDE 18 – (1) İlgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli mazeretleri nedeniyle

ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarına giremeyen öğrencilere, mazeretlerini belgelemek ve
sınavların sona erdiği tarihten itibaren beş gün içerisinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla
ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Öğrenci, mazeret olarak sağlık
nedenlerini gösterdiği ve bu durumu sağlık raporu ile belgelediği takdirde, sağlık raporunun
öngördüğü süre içinde girdiği sınavlar geçerlidir. 

Mezuniyet ek sınav
MADDE 19 – (1) Mezun olabilmek için devam koşulunu yerine getirmiş olmak kay-

dıyla tüm programlarda en fazla üç dersten başarısız olmuş öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları
halinde bir defaya mahsus olmak üzere yarıyıl/yıl sonu sınav tarihini takip eden bir ay içinde
mezuniyet ek sınav hakkı tanınır. Bu hakkın kullanılabilmesi için öğrencinin dönem içi ve dö-
nem sonu sınavlarına girmesi şarttır. Ayrıca; ders için diğer ödev, devam zorunluluğu vb. için
puan öngörülmüş ise bu şartların da yerine getirilmiş olması gerekir. Ek sınavdan alınan notun
%100’ü başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Dilekçeyle müracaat edip sınava girmeyen öğrenciler, mezuniyet ek sınav hakkını
kullanmış sayılır.

(3) Öğrenciler mezuniyet ek sınav hakkından, ilgili ders/derslerin yarıyılına bakılmak-
sızın hak ettiği dönemde faydalanabilir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz
MADDE 20 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili

notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir, ilan edilir.
Sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde dekanlık veya müdürlüğe
dilekçe ile somut gerekçeleri belirtilerek itiraz edilip, notun kontrol edilmesi ve gerekirse de-
ğiştirilmesi talep edilebilir. 

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren üç işgünü içerisinde değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı gerekiyorsa Öğrenci
Bilgi Sistemindeki notu değiştirerek, talep sonucunu dekanlığa veya müdürlüğe bildirir. 

Performansın değerlendirilmesi
MADDE 21 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı

notu, öğrencinin katıldığı sınavlardaki başarısı, varsa öngörülen devam şartı, uygulamalara ka-
tılımı, uygulamalardaki performansının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için yarıyıl/yıl başında farklı koşullar ol-
duğu belirtilmediği sürece, öğrencinin her bir performans kriteri açısından performansı 100
puan üzerinden değerlendirilir. Ders başarı notunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato ta-
rafından belirlenir. Bu Yönetmelikte belirtilen harf notuna Öğrenci Bilgi Sistemi tarafından
dönüştürülür. 

(3) Performans sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir. 
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Başarı notları
MADDE 22 – (1) Performans puanları, ders başarı notları ve öğrencinin akademik ge-

nel not ortalamasına katkıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

(2) Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış
sayılır.

(3) DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.
(4) Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere DZ notu verilir ve öğretim

elemanınca yarıyıl/yıl sonu sınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına
girme hakkı yoktur. 

(5) Yarıyıl/yılsonu sınavına girmeyen öğrenciye, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmadan
GR notu verilir.

(6) DZ ve GR notları, ZR gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
(7) Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi

için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yıl
sonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yıl sonu ağırlıklı
not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır. 

(8) Ara sınav notunun genel başarı notuna etkisi en fazla %50 olabilir. Bu oran ilgili
öğretim elemanı tarafından dönem başında duyurulur. 

Akademik ortalama
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl, yıl akademik ortalaması ve genel

akademik ortalamaları hesaplanarak belirlenir.
(2) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

puanını verir. Yarıyıl/yıl akademik ortalaması, öğrencinin o yarıyılda/yılda programına aldığı
bütün derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
bulunur. Genel akademik ortalama ise, öğrencinin öğrenimi süresince programına aldığı bütün
derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan
derslerin kredi toplamına bölünmesiyle bulunur.

(3) Akademik ortalama hesaplanmasında bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak
yürütülür. Katsayısı belirtilmeyen dersler akademik ortalama hesabında dikkate alınmaz. Öğ-
rencinin tekrar ettiği dersler olması halinde, o derslerden aldığı en son not akademik ortalama-
larına katılır.
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Onur ve yüksek onur başarı notu
MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları

ve stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayıp, Genel Akademik Ortalaması
4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yüksek
onur öğrencisi olarak adlandırılır. Bu durum öğrencinin diploması ile diploma ekinde belirtilir.

(2) Normal öğrenim süresi içinde bir yarıyılda/yılda en az on beş kredilik ders alıp ilgili
dönemde bütün derslerinden başarılı olan, yarıyıl akademik ortalaması 4.00 üzerinden 3.00-
3.49 olanlar yarıyıl/yıl onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olanlar yarıyıl/yıl yüksek onur öğrencisi
sayılırlar. Durumları diploma ekinde belirtilir. 

ALTINCI BÖLÜM
Öğrencilik Hakkının Sona Ermesi, Diploma ve Diploma Eki

Öğrencilik hakkını sona erdiren haller
MADDE 25 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin Üniversite ile ilişiği sona erer veya

sona erdirilir:
a) Öngörülen şartları eksiksiz yerine getirerek mezun olmak,
b) Azami sürelerde kayıtlı olduğu programdan mezun olma şartlarını yerine getirememek,
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmek,
ç)Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak,
d) Öğrencinin vefatı.
(2) İlişiği sona eren veya erdirilen öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde, du-

rumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece
lise diploması arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi öğrencinin dos-
yasında saklanır.

Mezuniyet, diploma ve diploma eki
MADDE 26 – (1) Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edil-

mesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur:
a) Kayıtlı olduğu programın zorunlu ve seçmeli dersler için ayrı ayrı öngördüğü toplam

kredi miktarlarını tamamlamak ve varsa diğer mezuniyet koşullarını bu Yönetmelik hükümle-
rine göre yerine getirmiş olmak,

b) En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlamak.
(2) Eğitim-öğretim programının mezuniyet için öngördüğü koşulları sağlayan öğrenciler

“Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. 
(3) Uluslararası gerçekleştirilen anlaşmalar çerçevesinde, ortaklaşa yürütülecek lisans

eğitimine yönelik ortak diploma programı düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma program-
ları eğitim-öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(4) Kayıtlı olduğu programdan mezun olma hakkını elde edemeyen öğrencilere, ilgili
mevzuat hükümlerine göre şartlarını yerine getirmesi koşulu ile talep üzerine ön lisans diplo-
ması verilebilir.

(5) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan
öğrencilere diploma ile birlikte diploma eki verilir. Diploma eki öğrencinin öğrenimi süresince
almış olduğu bütün derslerin adları, içerikleri ve AKTS kredileri ile standart diploma eki bil-
gilerini kapsar. Diploma eki, diploma yerine kullanılmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato, ilgili yönetim kurulu ve ilgili kurul kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı enstitüler

tarafından yürütülen lisansüstü programlara öğrenci kabul, kayıt, bu programlarda yürütülecek
eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Enstitü: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan

enstitüleri,
b) Enstitü yönetim kurulu: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde lisansüstü eğitim

ve öğretim yapan ilgili enstitünün yönetim kurulunu,
c) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunu,
ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü eğitim
MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim; tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora program-

larından oluşur.
(2) Yeni bir lisansüstü program, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili enstitü

yönetim kurulunun uygun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
açılır. 

(3) Bölüm veya anabilim dalından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir lisansüstü dip-
loma programı açılabilir. İlgili anabilim dalı başkanlarından biri ilgili enstitü müdürü tarafından
bu programı yürütmek üzere görevlendirilir.

(4) Lisansüstü programların müfredatı, kontenjanları, başvurma koşulları, son başvuru
tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir ve ilgili enstitü tarafından
duyurulur.

(5) Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim ku-
rumları ile ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar,
ilgili mevzuat çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Dönemler
MADDE 6 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı en çok üç dönemden oluşur. Her bir lisansüstü

programın kaç dönem olacağı, bunların süresi ve şekli, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.
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Dersler
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır.
(2) Lisansüstü programlarda müfredat; ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, ilgili

enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
(3) Lisansüstü programlarda her bir dönemde açılacak dersler, ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(4) Öğrenciler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı

ile kendi programları dışında dersler seçebilir. Bu derslerin toplam kredisi, programın toplam
kredisinin üçte birinden fazla olamaz.

AKTS değerleri
MADDE 8 – (1) Bir Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) değeri, öğrencilerin ders

yükü dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.
Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Eğitim-öğretim dili, açılacak programlara göre Senato tarafından be-

lirlenir. Üniversitede farklı dillerde program açılabilir. Bir programda birden çok dilde eğitim
verilebilir.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
Senato tarafından belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili programın
aradığı seviyede bildiğini ispatlamadıkça, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

(3) Yabancı dil düzeyi, Üniversitenin ilgili birimince yapılan sınavlarla veya Üniversite
dışında yapılan sınavlarla tespit edilir. Üniversite dışında yapılan sınavların hangilerinin öğ-
rencinin kabul edildiği programa kaydı için geçerli olacağı, bu sınavlarda alınan puanların Üni-
versitenin ilgili birimince yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına eşdeğerliği, yabancı dil se-
viye tespit sınavına girmeden öğrencinin doğrudan kabul edildiği programa kayıt yaptırabil-
mesinde aranılacak en düşük puanlar Senato tarafından belirlenir. 

(4) İlgili programın aradığı dil veya diller seviyesinde yabancı dil veya dilleri bilmediği
anlaşılan öğrenciler, Yabancı Dil Hazırlık Programına kabul edilirler. Bu program öğrencileri,
2/5/2016 tarihli ve 29700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniver-
sitesi Yabancı Diller Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen
koşulları sağlamaları halinde kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Tezli yüksek lisans başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların;
a) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 
b) Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından Senato tarafından
daha yüksek bir puan belirlenmemişse en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-
kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından bu puan muadili bir puan almış olmaları,

c) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları, 
gerekir.
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Tezsiz yüksek lisans başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların Türkiye’de

bir lisans programından ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı
bir lisans programından mezun veya mezun olabilecek durumda olmaları gerekir.

Doktora programı başvuru koşulları
MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adayların;
a) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde belirtilen şartları

taşımaları,
b) Senato tarafından ilgili program için belirlenen diğer koşulları sağlamaları, 
gerekir.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) En az lisans son sınıf öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini ar-

tırmak isteyenler, dersi veren öğretim elemanının uygun görüşü ve enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez; ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve
aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(3) Özel öğrenciler ilgili lisansüstü programın toplam kredisinin üçte birinden fazlasını
alamazlar.

(4) Özel öğrencilerin kontenjan, başvuru ve diğer şartları Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yatay geçiş için öğrencinin en az bir yarıyılını tamamlamış, bulun-

duğu programın tamamlanabilmesi için azami öğrenim süresinin yarısını henüz tamamlamamış,
disiplin cezası almamış, ayrılacağı lisansüstü programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan
derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış ve ilgili enstitünün asgari başvuru koşullarını
sağlamış olması gerekir.

(2) Yatay geçişin diğer başvuru koşulları ve kontenjanları, ilgili enstitü yönetim kurulu
kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından, tezli yüksek lisans programına geçiş yapmak
isteyen öğrenci; tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını ve yatay geçiş koşullarını
sağlayarak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçiş
yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uya-

rınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 
(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar alınan ders düzeyinin ilgili
mevzuatında belirlenen kurallara tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Hazırlık Programları

Ön değerlendirme
MADDE 16 – (1) Programlara yapılan başvuruların ilan edilen kontenjanın beş katın-

dan fazla olması halinde, yapılacak giriş sınavına çağrılacak adayların belirlenmesi için tüm
adaylar ön değerlendirmeye tabi tutulur.
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(2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Geçiş Sınavı (ALES) puanının %50’si
ve adayların mezuniyet not ortalamasının %50’si dikkate alınarak yapılacak sıralamaya göre
kontenjanın beş katına kadar aday, giriş sınavına çağırılabilir. Sıralamada, ondalık sayılarda
virgülden sonraki üç basamak dikkate alınır. Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden
fazla adayın olması halinde, bu adayların tamamı giriş sınavına çağrılır.

Genel değerlendirme
MADDE 17 – (1) Adayların değerlendirilmesi sınav jürileri tarafından yapılır. Sınav

jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenen
en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Bir anabilim dalı başkanlığınca yürütülen
farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler oluşturulabilir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu;
a) ALES puanının %50'si, 
b) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20'si,
c) Mülakat ve/veya yazılı sınav tam notu üzerinden alınan puanın %30'u,
alınarak hesaplanır.
(3) Genel başarı notundan tam notun en az %65'ini sağlayan adaylar başarılı kabul edi-

lirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna
göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde ikinci fıkranın (c) bendindeki sınav notu dik-
kate alınır.

(4) Anabilim dalı başkanlığı, jüri sınav sonuçlarına göre başarılı adaylar arasından kon-
tenjan sayısı kadar asıl ve kontenjanın yarısı kadar yedek adayı ilgili enstitü yönetim kuruluna
bildirir, liste bu kurulun kararı ile kesinleşir. Sonuçlar, ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

Yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet
MADDE 18 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin programa başla-

yabilmek için Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavında Senato tarafından belirlenen
ölçüde başarı göstermeleri ya da eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir dil sınavından eşdeğer
puan almış olmaları gerekir.

(2) Yabancı dil hazırlık programı en fazla iki akademik yıldır.
(3) Yabancı dil hazırlık programının sonunda başarı gösteremeyen öğrenciler, başvur-

dukları programa kayıt yaptıramazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri ve Dersler

İlk kayıt
MADDE 19 – (1) İlk kayıtlar, Senato tarafından ilan edilen akademik takvimde belir-

tilen günlerde yapılır. Kabul edilen adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgeleri, akademik
takvimde belirtilen kayıt süresi içinde ilgili enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.
Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu adayların ye-
rine, başarılı bulunan yedek adaylar genel başarı değerlendirme sırası esas alınarak kabul edilir.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik
durumu ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Başvuruda
istenen belgeler kayıtta yeniden istenmez. Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif
edilmiş belgeye dayalı olarak kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla
iptal edilir.

(2) Şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda kayıt yöntemlerinden hangisinin uy-
gulanacağı Senato tarafından belirlenir.
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(3) Kayıt yaptıran her yüksek lisans öğrencisine kayıt tarihini izleyen bir ay içerisinde,
doktora öğrencisine ise en geç ikinci dönemin sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından
bir tez danışmanı atanır. Danışmanın görev tanımı ve sorumlulukları Senato tarafından belir-
lenir.

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma
MADDE 20 – (1) Öğrencilerin bulundukları programdan mezun oluncaya kadar her

dönem başında ilan edilen şekilde ve sürede kayıt yenilemeleri gerekir.
(2) Öğrencinin başvurusu ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi bo-

yunca, en fazla iki dönem kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma başvuruları dönem başında ve
kayıt yenileme dönemi içerisinde yapılır. Kaydı dondurulan öğrencinin o dönemi, öğrenim sü-
resine dâhil edilmez.

Kayıt sildirme
MADDE 21 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına baş-

vurarak kayıtlarını sildirebilirler.
(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve malî yükümlülük-
leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3)  Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa
yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından lisansüstü prog-
ramlara başvuru ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Ders kaydı
MADDE 22 – (1)  Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydı

yaptırmak zorundadırlar.
(2) Dersler, danışman onayı ile seçilir.
(3) Öğrencinin diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almaları öğ-

renci danışmanının gerekçeli önerisi ve anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü
yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(4) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin;
a) Başka lisansüstü programlardan aldıkları dersleri,
b) Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce tamamladıkları ancak başka bir

dereceye sayılmamış dersleri,
c) Özel öğrenci olarak Üniversiteden aldıkları ve başarılı oldukları lisansüstü dersleri,
ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıt

oldukları programın ders yükümlülüklerine sayılabilir.
(5) Dördüncü fıkra kapsamında saydırılabilecek derslerin kredi toplamı, öğrencinin öğ-

renim gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgarî ders kredisinin üçte birini ge-
çemez.

(6) Her öğrenci tezli yüksek lisans programına kayıt yaptırdıktan sonra, üçüncü dönem
başından itibaren tez danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine, en geç üçüncü dönemin
başından itibaren yüksek lisans tez çalışmasına her dönem kayıt yaptırır.

(7) Dönem başında kayıt yaptıran öğrenciler, ancak akademik takvimde belirtilen gün-
lerde ders ekleme ve silme işlemleri yapabilirler.

Devam zorunluluğu
MADDE 23 – (1) Programlarda derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Derslere

ve uygulamalara devam esasları Senato tarafından belirlenir.
(2) Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından izlenir. Devam

şartlarını yerine getirmeyen öğrenciye NA notu verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar
MADDE 24 – (1) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi

en az bir ara değerlendirme ve bir de dönem sonu değerlendirmesi yapılır.
(2) Sınavlar her yıl akademik takvimde ilan edilen zaman aralığında yapılır.
(3) Sınavlara ilişkin esaslar ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(4) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin dönem sonu değerlendirme-

sine alınabilmesi için öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders planında belirlediği koşulları
yerine getirmeleri zorunludur. Öğretim elemanı, ders planını ilk derste öğrencilerle paylaşır.

(5) Öğrencilere kayıtlı oldukları dönem sonunda her ders için bir harf notu verilir.
(6) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-

tilmiştir:
a)
Puanlar Notlar Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
0-49 FF 0,00
b) NA notu, derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getirmeyen ve dönem içi akademik değerlendirmelere katılmayan öğrencilere verilir.
NA notu, not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görür.

(7) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
a) S: Tez çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir.
b) U: Tez çalışmasında başarısız olan öğrencilere verilir.
c) P: Doktora yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilere verilir.
ç) F: Doktora yeterlilik sınavında başarısız olan öğrencilere verilir.
d) PR: Tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olduğuna karar verilen öğrencilere

verilir.
e) PX: Tez çalışmalarını başarıyla sürdüremediğine karar verilen öğrencilere verilir.
f) EX: Müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir. Ders muafiyeti

ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.
g) I: Dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli

koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem notlarının
son veriliş tarihinden itibaren iki hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel du-
rumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönem kayıtlarının baş-
lama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlarda bu işlemler,
dersin verildiği ana bilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile ger-
çekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür.

ğ) NC: Öğrencinin alıp tamamladığı, fakat genel not ortalamaları hesabına katılmayan
dersler için verilir.
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(8) Notlarla ilgili herhangi bir maddî hata, dersi veren öğretim elemanının başvurusu
ile dönem notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde, anabilim dalının onayı üze-
rine Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzeltilir. Bu süreyi aşan durumlarda maddi
hata düzeltme işlemleri, dersin verildiği anabilim dalının önerisi üzerine, ilgili enstitü yönetim
kurulu kararı ile bir sonraki dönemin kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine
kadar yapılır.

Derste başarı ve ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten yüksek

lisans programlarında en az CB; doktora programlarında ise en az BB notu almaları gerekir.
(2) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen dönemde almayan

ya da alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadırlar. Tekrarlanacak
seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde danışman tarafından uygun bulunan aynı kredi
değerinde başka dersler alınabilir.

Dönem sonu ve genel not ortalaması
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her dönem sonunda dönem sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve buna göre başarı durumları belirlenir.
(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile dönem sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.
(3) Dönem not ortalaması, öğrencinin ilgili dönemde kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.
(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili dönem dâhil olmak üzere, o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-
mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-
varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane beşten küçükse ikinci hane değiş-
mez; beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

(6) Bir öğrencinin yüksek lisans programını tamamlayabilmesi için ağırlıklı genel not
ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,75; doktora programını tamamlayabilmesi için 4 üzerinden
en az 3,00 olması gerekir.

(7) Mezuniyet koşullarını yerine getirdiği takdirde öğrenci, süresinden önce mezun ola-
bilir. Süresinden önce mezun olabilmenin şartları Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sonuçlara itiraz
MADDE 27 – (1) Sınavlar, ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek ilgili

notlar akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir, ilan edilir.
Sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi günlük kesin süre içerisinde ilgili enstitü müdürlüğüne
dilekçe ile somut gerekçeleri belirtilerek itiraz edilebilir, notun kontrol edilmesi ve gerekirse
değiştirilmesi talep edilebilir. 

(2) İtirazlar ilgili öğretim elemanı tarafından, itiraz dilekçesinin kendisine tebliğ edildiği
tarihten itibaren üç iş günü içerisinde değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı gerekiyorsa Öğrenci
Bilgi Sistemindeki notu değiştirerek, talep sonucu elektronik ortamda ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirilir.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik

takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.
(2) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve

sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci
sözlü sınava alınır.
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(3) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-
lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-
ğunlukla karar verir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla
tamamlamış öğrenci, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu ka-
rarıyla tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencinin doktora prog-
ramında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans programında sayılabilir. Gerek-
tiğinde öğrencinin ek ders/dersler alması da Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile istenebilir. Ön-
ceki programda geçirilen süre, geçtiği programın, program süresinden sayılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Engelli öğrenciler
MADDE 29 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan, li-

sansüstü programlara kayıtlı öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla
yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gereklerini yerine getirmekte güçlük
çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlük-
lerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi
alması sağlanır. Öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan
başka bir ders alır.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı engelli öğrenci, 25 inci maddede belirtilen sınavlara
girmek zorundadır. Ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için
öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi
değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi
ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığı tarafından sağlanır.

İzinler
MADDE 30 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve

105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca doğum
nedeniyle kadın öğrenciye verilen ücretsiz izin ve muvazzaf askerlikte geçen süreler, azamî
öğrenim süresine eklenir.

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 31 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli
ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile
ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 20/2/2015 tarihli ve 29273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan An-

kara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR İLE KOYUN-KEÇİ TÜRÜ HAYVANLARIN

İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN ARANACAK
ŞARTLAR HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/27)

MADDE 1 – 29/1/2015 tarihli ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi
Hayvanlar İle Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin
Aranacak Şartlar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’in 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “Bu Tebliğ,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlık projelerinde kullanılmak ve”
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(4) Bakanlık projeleri ve kurbanlık için kullanılacak sığır cinsi hayvanlar ile koyun-
keçi türü hayvan ithalatına ilişkin şartlar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

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

PATATES SİĞİLİ GÖRÜLEN ALANLARDA VE GÜVENLİK KUŞAĞINDA
UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU

KARARI UYGULAMA TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alan-

larda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme uygulamalarında görev alacak kurum ve kuru-

luşların belirlenmesini, patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda ve güvenlik kuşağında al-
ternatif ürünleri yetiştiren veya bu alanları nadasa bırakan çiftçilerin desteklenmesini ve çift-
çilere yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara is-
tinaden 2016 yılı uygulamalarına esas olmak üzere hazırlanmıştır.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/1/2015 29251
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif uygulama: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina

uygulanan bulaşık alanlarda, patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası
taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünlerin
yetiştirilmesi ya da bu alanlarda nadas uygulanması ile oluşturulan güvenlik kuşağında patates,
fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünlerin yetiştirilmesi ya da nadas uygulan-
masını,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğiyle oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün
bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını,

d) Çiftçi: ÇKS’de kayıtlı olan ve tarımsal desteklemelerden yararlanılması amacıyla
belirlenen usul ve esasları yerine getiren tüzel kişiler (kamu tüzel kişileri hariç) ile başvuru ta-
rihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve/veya reşit gerçek kişileri,

e) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
f) Güvenlik kuşağı: Patates siğili hastalığı ile bulaşık alana bitişik komşu tarlaları, (bu-

laşık alana bitişik nehir, yol, dere, sulama kanalı gibi tabi engeller güvenlik kuşağı sayılır, son-
raki alanlar güvenlik kuşağı sayılmaz.)

g) İcmal-1: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından ÇKS’ye aktarılan bilgilere göre her köy/ma-
halle için çiftçi detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-3’teki belgeyi,

ğ) İcmal-2: İl/ilçe Müdürlüğü tarafından İcmal-1’deki bilgilere göre her ilçe için
köy/mahalle detayında ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-4’teki belgeyi,

h) İcmal-3: İl Müdürlüğü tarafından İcmal-2’deki bilgilere göre her il için ilçe detayında
ilgili desteklemeye ilişkin hak edişleri gösteren Ek-5’teki belgeyi,

ı) İl/ilçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlüğünü,
i) İl/İlçe tahkim komisyonu: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine istinaden oluşturulan

il/ilçe Tahkim Komisyonunu,
j) Nadas: Patates siğili hastalığından etkilendiği tespit edilen ve karantina uygulanan

bulaşık alanlara ve güvenlik kuşağına hiçbir ekim yapılmadan boş bırakılması durumunu,
k) Yönetmelik: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Patates Siğili Hastalığı (Synchytrium Endobioticum) Görülen Alanlarda ve

Güvenlik Kuşağında Yapılacak Desteklemenin Ödeme Esasları,
Uygulaması ve Denetimi

Destekten faydalanacak çiftçiler
MADDE 5 – (1) 2016 yılından itibaren patates siğili hastalığı ile bulaşık alanlarda 3

yıl, alternatif ürün olarak patates ve Solanaceae familyasına ait bitkiler ile toprak parçası taşı-
yacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiş-
tiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk,
fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çift-
çiler Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre ÇKS’ye kayıtlı olmak şartı ile dekar başına
destekleme ödemelerinden yararlanır. Destekleme ödemesi aynı parsele 3 yılda bir defa ödenir.
Üç yılı kapsayacak ödeme 2016 yılında yapılır.

Sayfa : 272                             RESMÎ GAZETE                             29 Haziran 2016 – Sayı : 29757



Çiftçilere verilecek destekleme miktarı
MADDE 6 – (1) Çiftçilere 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dekara 110 TL

destekleme ödemesi yapılır.
Desteklemenin ödeme planı
MADDE 7 – (1) Destekleme ödeme planı, 2016 yılından itibaren ekim ve dikim ile

nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana üç yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Ba-
kanlık tarafından belirlenir.

(2) Ödemeler, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS kayıtlarına göre oluşturulan onaylı ödeme
icmallerine göre kontrollerin tamamlanması ve Bakanlık tarafından ilgili talimat ve kaynağın
Bankaya gönderilmesinden sonra Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına
açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır.

Destekleme başvurusunun yeri ve süreleri
MADDE 8 – (1) Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler ÇKS kaydını

yaptırdıkları il/ilçe müdürlüklerine başvurur. Başvurularda ÇKS kaydının güncellenmesi ve
ÇKS kaydı yoksa kaydın yapılması esastır.

(2) Başvurular ÇKS kayıt süreleri içerisinde 15/10/2016 tarihine kadar il/ilçe müdür-
lüklerine yapılır. Başvurular yılı ve dönemi içerisinde yapılmak zorundadır. Bu tarihten sonra
yapılacak başvurular kabul edilmez.

Destekleme başvurusu sırasında istenecek bilgi ve belgeler
MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamındaki illerde, alternatif ürün ekimini tercih eden

veya nadas uygulaması yapan çiftçiler destekleme ödemelerinden yararlanabilmek amacıyla
üretimin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüklerine 8 inci maddede belirtilen süre içerisinde baş-
vururlar.

(2) Başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1),
b) Alternatif ürün veya nadas desteği talep formu (Ek-2),
c) ÇKS kaydını yaptırdığına/güncellettiğine dair belge.
Destekleme taleplerinin tespiti, kontrolü, icmallerin hazırlanması
MADDE 10 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, çiftçiler tarafından müracaat edilen parsellerde

ekim yasağına uyulup uyulmadığı konusunda yapacağı arazi kontrolleri sonucunda arazi bil-
gilerinin ÇKS’ye girilmesini sağlar.

(2) Veri girişinin tamamlanmasından sonra İcmal-1’ler (Ek-3), ÇKS vasıtasıyla oluştu-
rulur. İlçe müdürlüklerince her ilçe merkezinin İcmal-1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin
İcmal-1’i kendi köyünde/mahallesinde 10 gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve
saati ile askıdan indirme saati tutanağa bağlanır. Tutanağın muhtar ve aza tarafından güncel
tarihle imzalanması sağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler
doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz, herhangi bir hak
doğurmaz.

(3) Askı süresince İcmal-1’lere yapılan itirazlar, askı süresi içinde ve sürenin bitiminden
itibaren en geç 5 iş günü içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır. İlçe müdürlüklerince
ÇKS’den alınan İcmal-2’ler (Ek-4) düzenlenip, onaylanır ve en geç 5 iş günü içinde il müdür-
lüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlükleri tarafından yapılır.

(4) ÇKS’den alınan İcmal-3’ler (Ek-5) il müdürlükleri tarafından kontrol edilip onay-
lanarak 5 iş günü içinde Genel Müdürlüğe gönderilir.
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(5) Bu Tebliğin uygulaması sırasında karşılaşılan sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çö-

zümlenir. Ancak çözüme kavuşturulamayan konular için; il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.

İl tahkim komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular ise Genel Müdürlüğe gönderilir.

Desteklemenin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 11 – (1) İcmal-3’ler Genel Müdürlüğe gönderilmeden önce bu Tebliğ çerçe-

vesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülen işlemler il müdürlüklerince oluşturulacak üç kişilik

bir komisyon marifetiyle örnekleme yöntemi ile denetlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tarımsal desteklemelerde görevli kurum ve kuruluşlar

MADDE 12 – (1) Bulaşık alanlarda ve oluşturulan güvenlik kuşağında alternatif ürün

ekim/dikimi yapan veya nadas uygulayan çiftçilere yapılacak destekleme uygulaması Genel

Müdürlük ve il/ilçe müdürlükleri tarafından yürütülür.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 13 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci

maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile bir-

likte anılan kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağ-

layan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde

müştereken sorumlu tutulurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-

meler hariç olmak üzere, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler ile idari hata sonucu

sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-

ramından yararlandırılmazlar.

Ödemenin finansmanı

MADDE 14 – (1) Ödemeler için gerekli finansman bütçenin muhtelif tarımsal destek-

leme hizmetleri kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından

Bankaya kaynak aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’deki kayıtlara göre oluş-

turulan ilgili desteğin onaylı İcmal-1’lerine göre Banka aracılığıyla ilgili şubelerde daha önce

çiftçiler adına açılan veya açılacak olan hesaplara yapılır. Çiftçilere yapılan toplam ödeme tu-

tarının %0,2’si bütçenin ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir. Ödemelere

ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık ile Banka arasında yapılacak protokolle belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 – (1) 15/5/2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pa-

tates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar

Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/21) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

KURU KAYISI LİSANSLI DEPO TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuru Ka-

yısı Lisanslı Depo Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “borsasını” iba-

resinden sonra gelmek üzere “veya Bakanlıktan ürün senedi alım satımı konusunda izin alan

ticaret borsasını” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10.000” iba-

resi “5.000”, “2.000” ibaresi ise “1.000” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Lisanslı depo işletmesinin:

a) 5.000 ton için; 1 milyon TL,

b) 5.001 ila 10.000 ton için; 1,5 milyon TL,

c) 10.001 ila 15.000 ton için; 2 milyon TL,

ç) 15.001 ila 20.000 ton için; 2,5 milyon TL,

d) 20.000 tonu aşan her 5.000 ton için de ilave 500 bin TL,

asgari ödenmiş sermayeye sahip olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/6188 
SUÇ : Vergi Usul Kanununa muhalefet 
SUÇ TARİHİ : 2007 - 2008 
SANIK : Caner ALTAKHAN: 11483031528 T.C. Kimlik numaralı, Hüseyin ve 

Gülizar oğlu, Sungurlu - 10.05.1979 doğumlu, Çorum İli Sungurlu İlçesi 
Kula Mahallesi/Köyü Cilt No: 87, Hane No: 10, BSN: 58'de nüfusa 
kayıtlı, Başpınar Mahallesi 1149. Sokak No: 18 Altındağ / ANKARA 
adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 12.02.2014 gün ve 2013/201 Esas - 2014/103 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün BOZULMASI isteyen 26.10.2015 gün ve 
11/2014/154912 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 6137/1-1 
————— 

ESAS NO : 2016/6438 
SUÇ : Sahte fatura düzenlemek 
SUÇ TARİHİ : 2006 - 2007 - 2008 
SANIK : Gülden ALTAKHAN: 11075892384 T.C. Kimlik numaralı. Emin ve 

Gülser kızı, Niğde - 10.04.1979 doğumlu, Çorum ili Sungurlu İlçesi 
Kula Mahallesi/Köyü Cilt No: 87, Hane No: 10, BSN: 108’de nüfusa 
kayıtlı, Başpınar Mahallesi 1149. Sokak No: 18 Altındağ / ANKARA 
adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 20.03.2013 gün ve 2011/803 Esas - 2013/185 Karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 
edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son 
fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanık hakkında kurulan mahkumiyet hükmünün BOZULMASI isteyen 27.09.2014 gün ve 
11/2013/235250 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 6138/1-1 



Sayfa : 404 RESMÎ GAZETE 29 Haziran 2016 – Sayı : 29757 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
SÜRE UZATIM İLANI 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 
4/4/1988 tarih ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde, 

karşılığı nakit olmak üzere, plânlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango 
İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat 
çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarını içeren lisansın, topluca verilmek 
suretiyle özelleştirilmesine ilişkin 06.05.2016 tarihinde çıkılan ihalede Bilgi Sitesi ve Bilgi 
Odasına girmek için Son Başvuru, Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi, Ön Yeterlik Son Başvuru, 
Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru ile Son Teklif Verme Tarihleri 
uzatılmıştır.  

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Son Başvuru tarihi olan 01 Temmuz 2016 Cuma günü,     
16 Eylül 2016 Cuma günü saat 16:00’ya,  

Bilgi Sitesi ve Bilgi Odası Erişimi son günü olan 08 Temmuz 2016 Cuma günü, 23 Eylül 
2016 Cuma gününe, 

Ön Yeterlik Son Başvuru tarihi olan 14 Temmuz 2016 Perşembe günü, 14 Ekim 2016 
Cuma günü saat 16:00’ya,  

Ortak Girişim Grubunda Değişiklik Yapılması için Son Başvuru tarihi olan 25 Temmuz 
2016 Pazartesi günü, 27 Ekim 2016 Perşembe günü saat 16:00’ya,  

Son Teklif Verme tarihi olan 05 Ağustos 2016 Cuma günü, 08 Kasım 2016 Salı günü saat 
16.00’ya kadar uzatılmıştır. 

T.C. BAŞBAKANLIK 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 

Ziya Gökalp Cad. No: 80, Kurtuluş 06600 ANKARA / TÜRKİYE 
Tel: 312 585 80 30 Faks: 312 585 8150 

www.oib.gov.tr 
 6256/1-1 

—— • —— 
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN 

MOTOR YIKAMA MAKİNESİ (SİSTEMİ) SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/242818 
1 - İdarenin;  
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : MOTOR YIKAMA MAKİNESİ (SİSTEMİ) 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 21.07.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat Müdürlüğünden 
(KDV Dâhil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6151/1-1 
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4 KALEM SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz fabrikalarında kullanılmak üzere, 4 kalem sarf malzemesi %20 artar-

azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık 
ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 11.07.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler şartname konusu iş için en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek 

koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5834/1-1 

—— • —— 
ANTİ SERUM ALIM İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 
1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezlerinin 

ihtiyacı için Anti Serum alımı işi, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen ihale 
edilerek kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme / açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın 
alınacaktır. 

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

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” 
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 
293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 27.07.2016 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 
Müdürlüğü Yönetim Destek Hizmetleri/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 28.07.2016 günü saat 14:30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cd. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır. 
10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 6184/1-1 
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KRİSTAL ŞEKER AMBALAJLANMASI İŞİ HİZMETİ ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi (± % 20 toleranslı) 11.000 ton Kristal şeker 

Ambalajlanması Hizmeti 21 kişi ile (± %20 toleranslı) 945 yevmiye] Şartname ve Sözleşme 

esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede 

tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması 

halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir.  

İhale Kayıt No : 2016/227676 

1 - İdarenin  

a) Adresi  : YURTBAŞI/ELAZIĞ 

b) Telefon - Faks Numarası : 424 2512875-79 - 424 2512414  

c) Elektronik Posta Adresi  : elazigseker@turkseker.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale Konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı :  (± %20 toleranslı) 11.000 Ton Kristal Şeker 

Ambalajlanması Hizmeti (21 kişi ile): (± %20 toleranslı) 

945 yevmiye (Ulusal Bayram ve Genel Tatil yevmiyeleri 

toplamı 31,5 yevmiye)  

b) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası  

c) İşin Süresi : 2016 Kampanya Dönemi (±% 20 toleranslı 45 gün) 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer  : Elazığ Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi - Saati  : 12/07/2016 - 14:00  

4 - İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) 

adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz TürkLirası) 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 geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar : 

Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden 

kanunlara tabi değildir. 5987/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Kampanya Dönemi Hizmet Alımları (Kristal Şeker Ambalajlama, Atıksu 

Arıtım Tesisi İşletilmesi, Kazan Dairesi Kömür Hazırlama ve Pancar Analiz Hizmet Alımı) işleri 
T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/240896 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Taşköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi  : - 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi 
  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi  
  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi 
  - Pancar Analiz Hizmet Alımı: 30 Kişi 
b) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi - Atıksu Arıtım Tesisi İşletilmesi Hizmet Alımı: 12 Kişi ile 

(± %20 toleranslı 60 gün) 
  - Kristal Şeker Ambalajlama Hizmet Alımı: 36 Kişi ile 

(± %20 toleranslı 55 gün)  
  - Kazan Dairesi Kömür Hazırlama Hizmet Alımı: 15 Kişi 

ile (± %20 toleranslı 55 gün) 
  - Pancar Analiz Hizmet Alımı: 30 Kişi ile (± %20 

toleranslı 45 gün) 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Kastamonu Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15.07.2016, Saat:14:00 
4 - İhale dokümanı Kastamonu Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Şeker Fabrikası Haberleşme 
Şefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır 

8 - İş bu şartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı kanunlara tabi olmayıp İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6199/1-1 
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22 KALEM RULMAN VE MANŞON SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden Sahaları Dairesi Başkanlığı 

Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:  
Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
1 - Teşekkülün; 
a) Adres : AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
b) Telefon ve faks numarası : 0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80 
c) Elektronik Posta Adresi : ael@euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
 

a) Niteliği ve Türü Miktarı İhale Kayıt No Dosya No 
Şartname 

Bedeli İhale Tarihi 

1 
22 Kalem Rulman ve 

Manşon alımı 
22 kalem 2016-211117 

TER-AEL-
2016-0108 

150,00-TL 22/07/2016 

 
b) Teslim yeri : AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 
c) Teslim Tarihi : Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler 

belirtecektir 
d) İhale usulü : Açık İhale Usulü. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu. 
b) Tarihi ve Saati : 22.07.2016, Saat: 14:00 
c) İhale Dokümanlarının 
    Görülmesi ve Temini : AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü 
4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin 

İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek 
olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur. 

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) 
bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına 
yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka 
dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir: 

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344-524 22 80) 
Afşin/KAHRAMANMARAŞ 
5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler.(Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Meslek 
Odası belgesi, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen 
Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge.) 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler 
dikkate alınmaz.) 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır. 
9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel 

Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.
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DENİZ VASITALARI (KUŞADASI ROMÖRKÖRÜ İLE 
PİLOT 17 MOTORU) SATILACAKTIR 

Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden: 
1 - Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün envanterinde kayıtlı bulunan Deniz 

vasıtalarından ekonomik ömrünü tamamlamış, teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar 
görülmeyerek hizmet dışı bırakılan KUŞADASI romörkörü ile Pilot 17 isimli Pilot motoru 2886 
sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile satılacaktır.(24,50 m 
boyunda, 6,70 m eninde, 3,45 m derinliği, 129,60 GRT,800 Hp gücünde ve çekme gücü 10,2 TBP 
Dizel MWM marka ana makinaya sahip KUŞADASI isimli romörkör ile 13,55 m boyunda,4 m 
eninde,2 m derinliği,150 HP makine gücü olan PİLOT 17 isimli pilot motoru) 

2 - İhale 18/07/2016 günü saat 14.00 da Belediyemiz encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3 - Deniz vasıtalarının satış muhammen bedelleri K.D.V. hariç 175,000.00 TL olup buna 

göre %3 oranında geçici teminatı ihale saatinden en az 2 saat önce Belediyemiz İşletme ve 
İştirakler Müdürlüğüne yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminat kabul edilemez. 

4 - İhaleyi kazanan yüklenici deniz vasıtalarının satış işinde teknik şartnamede belirtildiği 
üzere doğabilecek bütün masraflardan sorumlu olacaktır. 

5 - Deniz vasıtaları satış bedelleri 15 gün içinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne 
yatırılacaktır. 

6 - Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale kararı en geç 15 gün 
içinde İta amirince onaylanır veya iptal edilebilir. 

7 - İhale ile ilgili sözleşme giderleri dahil tüm vergi, resim, harç ve tüm masraflar 
yükleniciye aittir. 

8 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler; 
a) Gerçek kişiler için nüfus cüzdan fotokopisi. 
b) İkametgah ilmuhaberi. 
c) Noterden tasdikli imza sirküleri yada beyannamesi 
d) İlgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 
9 - İstekliler tekliflerini ihale komisyonu huzurunda sözlü olarak belirteceklerdir. 
10 - İstekli muhammen bedel üzerinden hesaplanan geçici teminatlarını (Muhammen 

bedel K.D.V. hariç 175,000.00 TL) ihale saatinden önce yatırarak dosyasına konulmak üzere 
İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne sunar. 

11 - İhale şartnamesi Ünye Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden 20.00 TL 
bedel karşılığında temin edilebilir. 

12 - Tekliflerin geçerlilik süresi 30 gündür. 
13 - Teklifler ihale saatinde Ünye Belediye Başkanlığı Makamında Belediye encümeni 

huzurunda yapılacaktır. Bu saatten sonra yapılan teklifler kabul edilmeyecektir. 
14 - Satışa sunulacak Deniz vasıtalarının ihalesine;2886 sayılı Devlet ihale kanununa göre 

ihalelere katılmaları sakıncalı olan kişiler ve Kuruluşlar gerek doğrudan gerekse vekaleten 
katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakan kişi veya kuruluşlar bir yıl süre ile 
Belediyemizce yapılacak ihalelere katılamazlar. 

15 - Bu ihale ile ilgili uyuşmazlıklarda Ünye Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 
16 - İş bu şartname 16.maddeden ibarettir. 6153/1-1 
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ 
MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 1 ADET TEMİZLEME SEPERATÖRÜ, 1 ADET  

AYRAN KEFİR ÇALKALAMA DOLUM VE KAPAMA  
MAKİNESİ İLE 1 ADET 4*95 LİNEER AYRAN  

YOĞURT DOLUM MAKİNESİ  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 

Temizleme Seperatörü, 1 adet Ayran Kefir Çalkalama Dolum ve Kapama Makinesi ile 1 adet 
4*95 Lineer Ayran Yoğurt Dolum Makinesi, teknik şartnamesine ve markalarına/modellerine 
uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale dokümana bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.07.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve markalarına/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 
tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabileceği gibi her kısım 
malzemenin tamamı için ayrı ayrı olmak üzere kısmi teklifte bulunabilirler. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ 
BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  

İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR IP TELEFON  
CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı Yapı İşleri 

ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü ihtiyacı muhtelif cins ve miktar IP Telefon Cihazları, 
teknik şartnamesine ve Cisco markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.07.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine ve Cisco markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 
edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLGİ SİSTEM DONANIMI  
SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar Bilgi Sistem Donanımının teknik şartnamesine, Konteyner Veri 
Merkezinin, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Statik Transfer Şalteri Sistemlerinin, Soğutma 
Sistemlerinin, Kabinet PDU Sistemlerinin ve Yönetim Yazılımı ve KVM Ürünlerinin Emerson 
veya Huawei markasına ve teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartnamesi, markası, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 
markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 
ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ KAPASİTE ARTIŞI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhtiyacı Veri 

Depolama Sistemi Kapasite Artışı kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen EMC 

marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, marka/model ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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TEDES SİSTEMİ İHALE EDİLECEKTİR 
Turhal Belediye Başkanlığından: 
1 - İdarenin  
a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı  
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No: 1  60300 Turhal - 

TOKAT 
c) Telefon - Faks Numarası : 356 275 1031 - 356 276 1156 
2 - İhalenin Konusu: 
Niteliği, Türü ve Miktarı : 31.07.2012 tarih ve 2012/16 No'lu Başbakanlık Genelgesi 

ile ülkemiz karayollarında meydana gelen trafik 
kazalarının önlenmesi, trafik kazalarından kaynaklanan 
ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak 
sonuçlarının hafifletilmesi amacıyla, Elektronik Trafik 
Denetleme Sistemi (TEDES) 2918 sayılı Karayolları 
Trafik Kanunu’nun Ek 16 maddesi uygulanmasına ilişkin 
Usul ve Esaslar dahilinde kurumlar arası işbirliği 
kapsamında ilçemiz mücavir alan sınırları içerisinde 6 
noktada anlık hız ihlali sistemi, 2 noktada Kırmızı ışık 
ihlal sistemi ve 12 sabit kamera sistemleri ve 
müştemilatının kurulumu ve 5 yıl süre ile gelir paylaşım 
modeliyle işletilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile 
tahmin edilen hasılat paylaşım oranı olan % 20’den fazla 
olmamak üzere eksiltme yapılarak ihale edilecektir. 
Eksiltmeler asgari 0,010 (Binde on) oranında ve katlarında 
şeklinde olacaktır. (K.D.V. hariç) 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Belediye Encümen Toplantı Odası  
b) Tarihi ve Saati : 14/07/2016 - 10:00 
c) Dosya Teslimi : İhaleye iştirak edecekler, hazırlayacakları ihale dosyalarını 

14.07.2016 Perşembe günü saat 09:30 a kadar Belediye 
Başkanlığına (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) teslim 
edeceklerdir. (Bu tarih ve saatten sonra yapılacak olan 
teslimatlar kabul edilmeyecektir.) 

4 - İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler 
A) Kanuni ikametgâh olması; 
B) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi. 
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi. 
i. Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge; 
ii. Tüzel Kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden veya benzeri bir makamdan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 
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(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (i)ve (ii) deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

D) İmza sirküleri vermesi; 
i. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 
ii. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk 
konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) 

iii. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 
her birinin (i) ve (ii) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

iv. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin  

v. Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 
ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 
gerekmektedir.) 

E) Geçici teminat belgesi  
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 

girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi ( İhale üzerinde kaldığı 
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile 
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

G) Teklif mektubu  
H) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra 

alınmış belge, 
İ) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik 

Kurumu Müdürlüğün-den, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, 
J) İsteklinin, 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 
yazısı vermesi gerekmektedir. 

K) İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı, 
L) İstekliler ISO 9001 Kalite yönetim sertifikasını ihale dosyalarında sunacaklardır. 

(İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale 
komisyonuna ibrazı zorunludur.) 

M) İstekliler ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sertifikasını ihale dosyalarında sunacaklardır. 
(İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale 
komisyonuna ibrazı zorunludur.) 

N) İsteklilerin, ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin 
sunulması gerekir. (İlgili kurumdan alınan, işin bitirildiği ve faal olarak kullanıldığına dair 
belgeler) 

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: aşağıda belirtilen şartlardan en az 1 
(bir)’ini taşıması zorunludur. 
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i. İstekliler tarafından muammen bedelden az olmamak üzere ihale konusu işe ait 
(TEDES) tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgesini sunması gerekir. (İsteklinin 
ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale 
komisyonuna ibrazı zorunludur) 

ii. İstekliler tarafından, ihale konusu işe ait (TEDES) tek sözleşmeye ilişkin en az 5 Adet 
Kırmızı Işık İhlal ve 10 Adet Anlık Hız ihlal Sistemini kurmuş olduğuna dair iş deneyim belgesi. 
(İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan en az birinin bu belgeye sahip olması ve ihale 
komisyonuna ibrazı zorunludur)  

O) İsteklilerin TEDES kapsamında yakalanan ihlallerin EGM POLNET sisteminde 
gönderilirken kullanacağı programın; araç plakasına göre aracın tipini ve POLNET ihlal 
maddesini operatörün inisiyatifine bırakmadan otomatik olarak ekrana getirdiğine ve 
değiştirilmesine izin vermediğine ilişkin ilgili emniyet müdürlüğünden alınmış yazı  

P) İsteklinin TEDES kapsamında kullanacağı yazılım; TEDES kapsamında yakalanan 
ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan TEDES merkez sistemine yüklemeli ve buradan 
POLNET sistemine göndermeli ve dilinin de Türkçe olduğuna dair ilgili emniyet müdürlüğünden 
alınmış yazı  

Q) İsteklinin TEDES kapsamında kullanacağı yazılım; kullanıcı ara yüzünün Türkçe 
olarak hazırlanmış ve sisteme uyumlu olarak çalıştığına dair ilgili emniyet müdürlüğünden 
alınmış yazı  

R) İsteklinin TEDES kapsamında kullanacağı yazılım; oluşan ihlallerin araç tipi, ihlal 
maddesi ve ceza tutarı verilerini otomatik olarak getirmeli ve kullanıcıların bu verileri 
değiştirmelerinin mümkün olmayacağına dair ilgili emniyet müdürlüğünden alınmış yazı  

S) İstekliler kullanılacak sistem ve bileşenlerinin katalogları ve malzeme listelerini teklif 
dosyasında sunmak zorundadırlar.  

5 - Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu (TEDES) ve İşletilmesi işinin ihalesi 
2.426.724,00 TL Muammen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 
gereği kapalı teklif usulü ile tahmin edilen hasılat paylaşım oranı olan %20’den fazla olmamak 
üzere eksiltme yapılarak ihale edilecektir. Eksiltmeler asgari 0,010 (Binde on) oranında ve 
katlarında şeklinde olacaktır. (K.D.V hariç) 

6 - Geçici teminat miktarı; ihaleye girebilmek için isteklilerin muhammen bedel üzerinden 
2886 sayılı kanunun 25. maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminat yatırmak 
zorundadır. nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak 3 üncü maddenin ( c ) bendinde 
belirtilen tarih ve saate kadar Belediyeye yatırılacaktır. 

7 - İhale ve sözleşmeye ait bütün vergi, resim, harç, tellaiye, ulaşım, nakliye, sözleşme, 
gazete ilan bedelleri, Telekom ve karayolları giderleri yükleniciye aittir.  

8 - Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmeyecektir. 

9 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine 
getirmeleri gerekmektedir. 

10 - İş bu ihaleye ait ihale dokümanı, Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri 
içerisinde ücretsiz görülebilir, İştirak edecekler 1.000,00 TL karşılığında idarece onaylı ihale 
dokümanını satın alması zorunludur. 

11 - Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6141/1-1 
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MÜBADELE YAPILACAKTIR 
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüğümüz Kuvvesine kayıtlı ekonomik ömürlerini dolduran ve tamirleri 

ekonomik olmayan toplam (59) adet muhtelif marka ve model araç, 313 kalem muhtelif mal ve 
malzemeler, yaklaşık (1550) Kg hurda alüminyum araç plakası, (7500) Kg muhtelif hurda 
demirin 4645 sayılı Kanuna Dair Yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca Müdürlüğümüz 
hizmetlerinde kullanılmak üzere; 

a-l) (4) ADET (0) KM 2016 MODEL, KİA SPORTAGE COMFORD 4X2 1,6L GSL 
2WD M/T MARKA Araç. ARAÇLARIN 2 ADEDİ GÜMÜŞ METALİK RENKLİ, 2 ADEDİ 
KURŞUN GRİ METALİK RENKLİ. 

a.2) 2 Adet (0) KM 2016 MODEL VOLKSWAGEN JETTA, 1,4 TSİ BMT 125 PS 
TRENDLİNE ARAÇ. ARAÇLARIN 1 ADEDİ PLATİNUM GRİSİ, 1 ADEDİ REFLEKS 
GÜMÜŞ GRİSİ RENKLİ. 

a.3) 1 Adet (0) KM DACİA DUSTER LAUREATE 4X2 DCİ 90 BG, PLATİN 
METALİK GRİ RENKLİ Araç ve Şartname 3-b maddesinde özellikleri belirtilen (1) adet 
Bilgisayar ile mübadele edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. 
No: l Ninova AVM arkası Polis evi yanı Kat: 2 
BAĞLAR/DİYARBAKIR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 412 241 50 00-6290     Fax: 0 412 229 42 20 
2 - Mübadele konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamış araç, gereç, mal ve 

malzemeler. (59) adet muhtelif marka model araç, 
(313) kalem hurda durumda muhtelif mal ve 
malzemeler, yaklaşık (1550) Kg hurda alüminyum 
araç plakası, (7500) Kg muhtelif hurda demir. 

b) Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 
Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. 
No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 
BAĞLAR/DİYARBAKIR 

c) Teslim Etme Tarihi : Mübadele karşılığı alınacak malzemeler, mübadele 
sözleşmesinin imzalanmasından itibaren (15) gün 
içinde teslim edilecektir. 

d) Teslim Alma Tarihi : Mübadelesi yapılan mal ve malzemelerin, 
mübadele karşılığı alınacak malzemelerin teslim 
edildiği günü izleyen (15) gün içerisinde yüklenici 
tarafından bulunduğu yerden teslim alınması 
zorunludur. 

3 - Tahmini Bedel : 509.406,65 TL 
4 - Mübadelenin 
a) Yapılacağı yer : Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube 

Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. 
No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 
BAĞLAR/ DİYARBAKIR 

b) Tarihi ve saati : 11/07/2016 Pazartesi günü saat 14:30’da 
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5 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Açık artırma suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler: 
a) Teklif Mektubu (Teklifler Tahmini bedelin altında olmayacaktır. Tahmini bedelin 

altında olan teklifler kabul edilmeyip ihaleye tabi tutulmayacaktır.) 
b) En yüksek teklif üzerinden açık artırmaya geçilecektir. 
c) Geçici Teminat miktarı %8 (en az 40.000 TL) oranında (İhaleye katılan Kişi/Firma 

tarafından tahmini bedel üzerinden ihale saatinden önce Muhasebe Müdürlüğüne yatırmış olduğu 
belgeyi teklif mektubu ile verecektir.) 

d) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir 
belge, 

e) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 
tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde 
noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya 
benzeri) ibraz edeceklerdir. 

6 - Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
7 - Mübadele dokümanı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü 

Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/ 
DİYARBAKIR adresinde Görülebilir ve Muhasebe Müdürlüğüne 50,00 (Elli) -TL şartname 
bedelini yatırdığına dair Belgeyi İbraz ederek aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif 
verecek olanların Mübadele Dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 11/7/2016 Pazartesi günü Saat 12.00’ye kadar Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü Selahaddin Eyyubi Mah. 333. Sok. No: l Ninova AVM arkası 
Polisevi yanı Kat: 2 BAĞLAR/DİYARBAKIR adresine verilebileceği gibi, aynı tarih ve saatte 
idarenin elinde olacak şekilde iadeli taahhütlü posta vasıtası ile gönderilebilir. Belirtilen tarih ve 
saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Katılımcılar Değer Tespit Komisyonunun belirlemiş olduğu fiyattan hesaplanarak 
belirtilen miktarda araçlardan ve Bilgisayardan az olmamak kaydıyla kapalı zarf usulü ile 
tekliflerini verirler. İhale Komisyonu tarafından açılan zarflarda en yüksek verilen miktar 
üzerinden açık artırmaya geçilir, Mübadele işlemi isteklilerin komisyon önünde tekliflerini sözlü 
olarak belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile yapılır. 

10 - İdare ve Yüklenici arasında Sözleşme yapılacak ve notere tescil ettirilecektir. 
Sözleşme yapma süresi içinde Yüklenici tarafından ilgili mevzuata göre her türlü vergilerin 
ödenmesi ve şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde 
sözleşme yapılması ve teminat yatırılması zorunlu değildir. 

11 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 
12 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemeler görüldükleri duruma göre ihale 

edilecek, listelerde bulunan hususlar bilgi mahiyetinde olup mal ve malzemelerin kusurlarından 
idare sorumlu değildir. 

13 - Katılımcılar ilanda belirtilen malzemelerin tam listesini, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğüne ait www.diyarbakir.pol.tr internet adresinde görebilirler. 

14 - Mübadeleye tabi araç, gereç, mal ve malzemelerin teslimat işlemleri sırasında işçilik 
ve nakliye giderleri alıcıya aittir. 

15 - Mübadelesi yapılacak araç, gereç, mal ve malzemeler, ilan tarihinden itibaren 
mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü İkmal Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak görülebilecektir. 

16 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6156/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ İHALESİ YAPILACAKTIR 
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanyası dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti ihalesi 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde 
Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2016/234795 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Van-Ağrı Bulv. 390 L/3 Sahilkent Mah 65400 - Erciş / 

VAN  
b) Telefon ve faks numarası : 0.432 388 20 09 (5 Hat) - 0.432 388 20 05 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 90 gün 

(±%20 toleranslı) (Ekim-Aralık) 9’ar kişi ile 3 (Üç) 
vardiya toplam 27 kişi olarak çalıştırılması işi 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Laboratuarı ve Meydan Sahası  
c) İşin süresi : Ekim-Aralık dönemi 90 (Doksan) (±%20 toleranslı) 

takvim günüdür. 
3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 19.07.2016 Salı günü - Saat :14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 
Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 
makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 
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e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1............................................................................................................................. ... 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 
bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 
beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin 
verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaştığı 
tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de yukarıdaki 
fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
4.4.1. Bu ihalede, Personel çalıştırmaya dayalı her türlü hizmet işleri benzer iş olarak 

kabul edilecektir. 
5 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 6201/1-1 
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VARLIKLAR, SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen 

varlıklar, “satış” yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında 
Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir. 

 

Sıra İhale Konusu Varlık 

Geçici 
Teminat 
Tutarı 
(TL) 

İhale 
Şartnamesi 

Bedeli 
(TL) 

Son Teklif 
Verme Tarih 

ve Saati 

1 
Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, 
Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parsel 
(2.710,00 m2) 

10.000.- 200.- 
26.07.2016 

10:00 

2 
Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, İstasyon 
Mahallesi, 25 ada 45 parsel (1.196,56 
m2) 

10.000.- 200.- 
26.07.2016 

14:00 

3 
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, 
Yıldıztepe mahallesi, 7930 ada, 1 parsel 
(3.276,00 m2) 

50.000.- 500.- 
28.07.2016 

10:00 

4 
Erzincan ili, Merkez ilçesi, Atatürk 
mahallesi, 2106 ada, 3 parsel (555,03 
m2) 

25.000.- 500.- 
28.07.2016 

14:00 

5 
Samsun ili, Tekkeköy ilçesi, Asarağaç 
mahallesi, 286 ada, 2 parselde 
1258/2400 oranındaki hisse (570,67 m2) 

25.000.- 500.- 
29.07.2016 

10:00 

6 
Antalya ili, Alanya ilçesi, Kargıcak 
köyü, 516 ada, 1 parsel (13.616,00 m2) 

50.000.- 1.000.- 
05.08.2016 

10:00 

7 
İzmir ili, Menemen ilçesi, Ulucak köyü, 
60352 ada 1 parselde 50/2400 oranındaki 
hisse (63,44 m2) 

2.000.- 200.- 
09.08.2016 

10:00 

8 
Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar 
Uhud Mahallesi, 38336 ada 29 parsel 
(28.352,31 m2) 

20.000.- 200.- 
10.08.2016 

10:00 

9 
Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar 
Uhud Mahallesi, 38337 ada 14 parsel 
(66.369,27 m2) 

20.000.- 200.- 
10.08.2016 

12:00 

10 
Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar 
Uhud Mahallesi, 38336 ada 16 parsel 
(33.221,42 m2) 

20.000.- 200.- 
10.08.2016 

14:00 

11 
Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar 
Uhud Mahallesi, 38336 ada 20 parsel 
(53.413,73 m2) 

20.000.- 200.- 
10.08.2016 

16:00 

12 
Çorum ili, Merkez ilçesi, Gülalibey 
Mahallesi, 2430 ada 1 parsel (2.023,59 m2) 

25.000.- 500.- 
12.08.2016 

10:00 
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Sıra İhale Konusu Varlık 

Geçici 
Teminat 
Tutarı 
(TL) 

İhale 
Şartnamesi 

Bedeli 
(TL) 

Son Teklif 
Verme Tarih 

ve Saati 

13 
Hatay ili, İskenderun ilçesi, 2. Mıntıka 
Mahallesi, 1700 parseldeki, 1. kat 7 no.lu 
bağımsız bölüm  

10.000.- 200.- 
16.08.2016 

10:00 

14 
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim Mahallesi, 
1016 parsel (9.810,68 m2) 

500.000.- 1.000.- 
18.08.2016 

10:00 
 
1 - İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “Pazarlık” 

usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görülmesi halinde ihaleler, pazarlık 
görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla “Açık Artırma” suretiyle 
sonuçlandırılabilecektir. 

2 - İhale konusu varlıklardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla 
birden fazla varlık için de teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez ve birden 
fazla varlık için teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyle ilişkilendirilemez. 

3 - İhale konusu varlıklar için, ihale şartnamelerinde belirtilen hususlar da dikkate 
alınarak hazırlanacak teklifler, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarihine kadar kapalı 
zarf içerisinde ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme 
tarih ve saatinden sonra ADÜAŞ’a verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin ve Tanıtım Dokümanlarının satın 
alınması zorunludur. İhale Şartnameleri ve Tanıtım Dokümanları; T.Halk Bankası Ankara 
Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün TR82000 
1200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlar, birden fazla varlık 
için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılarak ve “İhale Konusu Varlık, İhale 
Şartnamesi-Tanıtım Dokümanı 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, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin 
edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.  

5 - Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, Şirket ihaleyi 
yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Şirket son teklif verme tarihini belirli bir 
tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme 
süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır. 
7 - İhale konusu varlıkların yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi 

ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı 
sermayeli şirketlere satışı ve işletme hakkının verilmesi yürürlükteki Doğrudan Yabancı 
Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın 
mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede 
gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler. 

8 - İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır. 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No: 4  D: 4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA 

Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48* www.aduas.gov.tr 
 6189/1-1 
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TRAFİK ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (TEDES) YAPIMI VE  
İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bucak Belediye Başkanlığından: 
Burdur İli Bucak İlçesi Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) yapımı ve 

işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile ihale 
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 Bucak/BURDUR 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 2483251001 - 2483253181 
c) Elektronik Posta Adresi : info@bucak.bel.tr 
2 - İhale Konusu İşin 
Niteliği Türü Miktarı: Tasarruf Hakkı Belediyemize ait Bucak Belediyesi mücavir alan 

sınırları içerisinde kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli 
trafik akışını temin etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, KGYS-
TEDES yer tespit raporu ile belirlenmiş ve ekte belirtilen 2 noktada toplam 4 adet Kırmızı Işık 
İhlal Tespit Sistemi, 2 noktada Anlık Hız İhlal Sistemi, bir adet Mobil Anlık Hız İhlal Tespit 
Sistemi, Yer tespit raporunda belirtilen noktalarda ve sayıda KGYS sistemlerinin kurulması ve 
mevcut sisteme entegre edilmesi, Yer tespit raporunda belirtilen noktalarda ve sayıda PTS (Plaka 
Tanıma Sistemi) kurulması, yeni ve mevcut KGYS Sistemlerinin yeni kurulacak olan Fiber Optik 
Network Ağına dahil edilmesi, KGYS-Tedes Merkezinin kurulması, Belediye Hizmetlerinde 
kullanılmak üzere idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde belirtilen özelliklerde araçların 
temini, Trafik Eğitim Parkının kurulması ve yeni kurulacak ve mevcut kavşakların Tam Adaptif 
Kavşak Yönetim Sisteminin Kurulması, sözleşme süresinde tüm masrafları firma tarafından 
karşılanmak üzere işletilmesi, sözleşme süresince gerekli tüm bakım ve onarımının yapılması, 
sonradan oluşacak olan imar planları ve karayolları planları doğrultusunda gerekli altyapı dahil 
sistemlerin taşınması, Emniyet Genel Müdürlüğünün onay verip sistemi devreye almasından 
itibaren 7 (yedi) yıl sure ile tüm bakım, onarım, yenileme, sistemin 7/24 çalışır halde desteğinin 
verilmesi, ihlallerin cezaya makbuzu dönüştürülmesi için gerekli dokümantasyon vb. işleri 
yapmak için gerekli personeli çalıştırma, tüm kırtasiye malzemesi gereklilikleri ve benzeri tüm 
masrafları yükleniciye ait olmak üzere işletilmesi işi 

a) İşin Muhammen Bedeli : 6.800.000,00-TL (AltımilyonsekizyüzbinTürkLirası) 
b) Teslim Yeri : BUCAK İlçesi sınırları içinde teknik şartname ve eklerinde 

gösterilen yerler. 
c) Teslim Süresi  : İşe başlama tarihinden itibaren 100 (yüz) gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : BUCAK Belediye Başkanlığı Çamlıca Mahallesi Gazi 

Caddesi Bucak/Burdur Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası 
b) Tarihi ve Saati : 13 Temmuz 2016 - Saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Gerçek Kişi / Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  
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Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter 
tasdikli imza sirküleri.  

4.1.2. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya 
Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan 
belgelerden sadece biri.  

4.1.3. İstekliler muhammen bedelin %3’ü 204.000 (ikiyüzdörtbin) - TL’den az olmamak 
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

4.1.4. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı 
yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.  

4.1.5. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli 
vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

4.1.6. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  
4.1.7. BUCAK Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur 

belgesi.” 
4.1.8. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son 
güncel tasdikli örneği . 

4.1.9. İsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve 
sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan 
yazısı vermesi gerekmektedir. 

4.1.10. Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak 
referans mektubu. Yaklaşık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamış nakit 
kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)  

4.1.11. İlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış vergi borcu 
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

4.1.12. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmış prim 
borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

4.1.13. İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 
4.1.14. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına 

ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında 
adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) 

4.1.15. İhale dosyasının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı/İhale Dokümanının 
Satın Alındığına İlişkin Form, 

Belgeler aşağıda belirtilen sıralamada dosya halinde sunulacaktır. 
SUNULACAK BELGE SIRALAMASI 
Sıra No Belge Adı 
 1 Yasal Yerleşim Yeri Belgesi / İkametgâh 
 2 Nüfus Kayıt Örneği 
 3 Tebligat Adresi Beyanı 
 4 Noter Tasdikli İmza Beyannamesi 
 5 Geçici Teminat Mektubu/Geçici Teminat Makbuzu 
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 6 Ticaret ve/veya Sanayi Odası kayıt belgesi (Sicil No) 
 7 VEKÂLET - Noter Tasdikli Vekâletname 
 8 VEKÂLET - Vekilin Noter Onaylı İmza Örneği 
 9 İhale Şartname Bedeli Makbuzu ve Satın Alındığına Dair Belge 
 10 Borcu Yoktur Belgesi - Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 
 11 Ticaret Sicil Gazetesi Aslı / Son güncel tasdikli örneği 
 12 Kamu İhalelerinden yasaklı olmadığına dair Beyan Yazısı 
 13 Mali Durumu gösterir Bankadan alınacak Referans mektubu 
 14 Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Yazısı 
 15 Sosyal Güvenlik Kurumundan Prim Borcu Yoktur Yazısı 
 16 İhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı 
 17 Şirket Müdürünün yâda Teklif sahibinin Adli Sicil Kaydı 
 18 Ortak Girişim Belgesi 
 
Yeterlilik için; 
Aşağıdaki belirtilen belgeler dış zarfa konulacaktır.  
TEDES Cihazları için, 
İsteklinin önerdiği TEDES ürünlerinin yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az bir 

şehirde veya yurtdışında en az üç şehirde en az ikişer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuş ve 
bunların sorunsuz çalışıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmış olması gerekmektedir)  

İsteklinin teklif ettiği cihazlara ait yetki belgeleri (Üretici veya yetkili satıcı belgesi); 
Belgeler sırasıyla (fihrist) açıklamalı bir şekilde ayrı ayrı dosya şeklinde aşağıda belirtilen sıraya 
göre sunulacaktır. 

SUNULACAK BELGE SIRALAMASI 
Sıra No Belge Adı 
 1 TEDES Yeterlilik Belgesi ( Üretici veya Yetkili Satıcıdan) 
 2 Yazılımın Türkçe olduğuna dair bir belge 
 3 TEDES - LVD Uygunluk Belgesi 
 4 TEDES - EN 60068 Deney Belgesi 
 5 TEDES - TS EN 60068-2-31 Standardına sahip olduğuna dair belge 
 6 TEDES - CE Belgeleri 
 7 TEDES - Kalibrasyon Belgeleri 
 8 TEDES - IP65 uygunluk Test Raporu 
 9 TEDES - Tip Onay Belgesi 
 10 E Grubu İş Deneyimi Belgesi 
 11 Yetki Belgesi - Sunucu 
 12 Yetki Belgesi - Kabinet 
 13 Yetki Belgesi - Network Video Kayıt Ünitesi (Nvr)  
 14 Yetki Belgesi - Yedekleme Ünitesi  
 15 Yetki Belgesi - Güvenlik Duvarı 
 16 Yetki Belgesi - Fm200 Yangın Algılama Sistemi  
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 17 Yetki Belgesi - Kvm Switch  
 18 Yetki Belgesi - 1 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı  
 19 Yetki Belgesi - 10/20 Kva Kesintisiz Güç Kaynağı Ve Kurulumu 
 20 Yetki Belgesi - Dizüstü Bilgisayar  
 21 Yetki Belgesi - Masaüstü Bilgisayar  
 22 Yetki Belgesi - Masaüstü Bilgisayar Monitörü 
 23 Yetki Belgesi - Projeksiyon Cihazı  
 24 Yetki Belgesi - ÇERÇEVESİZ LED LCD DUVAR EKRAN  
 25 Yetki Belgesi - Çerçevesiz LED LCD Video Wall Yönetim Sistemi 
 26 Yetki Belgesi - Renkli Yazıcı, Fotokopi Makinası, Tarayıcı  
 27 Yetki Belgesi - Siyah Beyaz Yazıcı  
 28 Yetki Belgesi - Sabit Kamera  
 29 Yetki Belgesi - Hareketli Kamera  
 30 Yetki Belgesi - Kontrol Klavyesi 
 31 Yetki Belgesi - Kurumsal Geniş Band Kablosuz İletişim ve Ağ Sistemi (Sabit) 
 32 Yetki Belgesi - A Tipi Omurga Ethernet Anahtar 
 33 Yetki Belgesi - B Tipi Omurga Ethernet Anahtar 
 34 Yetki Belgesi - C Tipi Ethernet Anahtar 
 35 Yetki Belgesi - Saha Dolabı 
 36 Yetki Belgesi - Plaka Tanıma Sistemi 
 37 Yetki Belgesi - Parmak İzi ve Şifreleme Sistemi 
 38 Yetki Belgesi - Taşınabilir Söndürme Cihazı 
 39 Yetki Belgesi - Klimalar 
 40 Yetki Belgesi - IP Kamera Test Cihazı 
 41 Yetki Belgesi - Otomatik Masaüstü Zarflama Makinesi 
 42 Yetki Belgesi - Araçlar (Beyan ya da Yetki Belgesi) 
 43 Yetki Belgesi - Çocuk Eğitim Parkı (Beyan ya da yetki yazısı) 
 44 Yetki Belgesi - Tam Adaptif Kavşak Kontrol Sistemi 
 
İsteklilerin, TEDES kapsamında yakalanan ihlal görüntülerinin sahadaki cihazlardan 

TEDES merkez sistemine yükleyeceği, TEDES merkez sisteminden EGM Polnet sistemine 
göndereceği program tamamen Türkçe olmalıdır. Türkçe olduğunu belirten beyan yazısı olacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler 
kriterleri gereği verilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir. 

(Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda ve açıklanması gereken konularda Emniyet 
Genel Müdürlüğünün 09.12.2015 tarihinde yayınlanan teknik gereklilikler dokumanı ve güncel 
KGYS tip şartnamesinde yer alan hükümler geçerli olacaktır.) 

TEDES’lere ait LVD alçak gerilim yönetmeliğine uygunluk belgesi, 
Çevre şartlarına dayanaklılık (EN 60068 standardının ilgili bölümleri) deneyleri belgesi, 
Tedes Saha bileşenlerinin dış müdahalelere karşı dayanıklılığını (TS EN 60068-2-31 

standardına sahip olduğunu) gösterir belge, 
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TEDES’lerde kullanılacak her türlü cihaz ve donanıma ait CE belgesi 
Tedes Cihazın ölçüm birimi bazında doğruluğunu gösterir kalibrasyon belgeleri, 
Teklif edilen Tedes cihazının en az IP65 standardında olduğunu gösterir test raporu 
E GRUBU: Trafik İzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması İşleri 
1 - Karayolu Sinyalizasyon İşleri, 
2 - Demiryolu Sinyalizasyon İşleri, 
3 - Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri, 
4 - Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri, 
5 - Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi, 
6 - Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri, 
Bu işlerden en az yaklaşık maliyetin %10’u kadar iş deneyim belgesi 
5 - Tekliflerin değerlendirilmesinde temel kriter, İstekliler tarafından Toplam Ceza Tutarı 

üzerinden teklif ve talep edilen hasılat payı oranı (%15,00'den fazla olmamak kaydıyla) olacak 
olup teklif edilen hasılat payı oranları üzerinden eksiltme şeklinde olacaktır. %15,00'den fazla 
olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

5.1. Kapalı teklif usulü ile hasılat payı oranı üzerinden azaltma (eksiltme) usulü ile 
yapılacak ihalede; geçerli en düşük teklifin üstünde olmamak üzere, oturumda hazır bulunan 
isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Eksiltme usulü ile 
isteklilerden her turda indirim yapılması istenecektir. Her turda en az %0,50 puandan az eksiltme 
yapılamaz. 

5.2. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en 
düşük hasılat payı teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en düşük üç teklif sahibi istekliyle, bu 
üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek 
suretiyle yapılır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TRY (Bin beş yüz Türk 

Lirası) karşılığı Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teminata ilişkin hususlar; 
7.1. Teminat mektupları dışındaki teminatların Bucak Halk Bankası TR 84 0001 2009 

3170 0007 0000 22 nolu hesaba yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması 
gerekir. 

8 - İhale iştirak edecek istekliler tekliflerini en geç 12/07/2016 tarihi saat:15:00’a kadar 
Bucak Belediye Başkanlığının Çamlıca Mahallesi Gazi Caddesi Bucak/Burdur adresindeki Fen 
İşleri Müdürlüğü Hizmet Binasında bulunan Satın Alma / İhale Birimine vereceklerdir. 

9 - İsteklilerin ihaleye ait evrakları ve teklifleri ihale komisyonu tarafından ihaleye 
katılanlar huzurunda 13/07/2016 tarihinde saat: 14:00’da açılacaktır. 

10 - Teklifler Türkçe olarak verilecektir. 
11 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 
12 - İhaleye ait gerekli ayrıntılı açıklamalar ihale dokümanı içerisinde yer alan Teknik 

Şartname ve Sözleşme Tasarısı içerisinde yer almaktadır. 6193/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (71) adet İl Göç 
Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca İl Göç Uzmanı olarak 
yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve 
sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü 
sınav ise Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli 
Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP31, KPSSP35, KPSSP48, KPSSP112, KPSSP113 puan 
türlerinden herhangi birinden 70 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en 
yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak İl Göç Uzman Yardımcısı sayısının 
20 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava 
çağrılırlar), 

4 - 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1981 ve daha 
sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak. 

II - SINAV BAŞVURUSU 
1 - Giriş Sınavı başvuruları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi 

tarafından (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 11 Temmuz 
2016 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 17 Temmuz 2016 Pazar günü saat 23.59’da sona 
erecektir. 

2 - Sınava girmeye hak kazanan adaylar 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 09.00’da 
başlayıp 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 16.00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine 
getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 
0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına adayın adı soyadı ve TC kimlik 
numarası belirtilerek yatıracaklardır.  

3 - Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan 
adaylar sınava giremeyeceklerdir. 

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış 
ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın 
beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın 
bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 
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5 - Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya 
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı 
geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. 

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 
Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki 

belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler. 
a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 
b) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
ç) T.C. kimlik numarası beyanı, 
d) Özgeçmiş. 
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 
IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 
Genel Müdürlüğümüz İl Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı 

sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Mezun Olunan Fakülte 
Kadro 
Adedi 

Yazılı Sınava Çağırılacak 
Aday Sayısı 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, 

71 1420 

TOPLAM 71 1420 
 
V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI  
1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.  
2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.  
3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün il göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı 

bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: 
A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları; 
Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu. 
B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları; 
Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, 

kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku (genel hükümler), 
medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), uluslararası hukuk, 
insan hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, 
uluslararası kuruluşlar. 

VI - SINAV TARİHİ VE YERİ 
1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 30 Temmuz 2016 (Cumartesi günü) tarihinde Ankara’da 

yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır. 
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2 - Sınava başvuran adaylar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve 
salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi 
hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden edinecektir. 

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve 
yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya 
süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. 

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 
sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan 
edilecektir. 

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Yazılı sınav sonuçları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi 

(ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan 
alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) 
internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer 
alan hizmet binasında ilan edilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 
(yedi) gün içerisinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait 
Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına 
15.00 TL (On beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte 
Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla 
yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye 
tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri 
dikkate alınmayacaktır. 

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV 
Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel 

Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden 
yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 
başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki 
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),  
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),  
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),  
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),  
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),  
yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir.  
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş 

puan almaları gerekmektedir. 



29 Haziran 2016 – Sayı : 29757 RESMÎ GAZETE Sayfa : 435 

 

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU 
Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla 
başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 
belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 
ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 
olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.  

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 
sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, giriş sınavında başarılı olmak 
şartıyla atama yapılacak kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday 
ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve 
hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu 
yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde 
sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav 
sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz 
sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz 
(www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır. 

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER 
Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. 
b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 
ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanı. 
d) Mal bildirimi. 
e) Kamu etik sözleşmesi. 
İlan olunur. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4   06370 

Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 0312 422 08 26-27-29 
Faks : 0312 422 09 00 6251/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden: 
GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında boş bulunan 
Genel İdare Hizmetleri Sınıfından (GİH) 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (11) adet Göç 
Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Göç Uzmanı olarak yetiştirilmek 
üzere giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 
iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularının alınması ve yazılı sınav, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından Yıldırım Beyazıt Üniversitesine yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. 

I - SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 
1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
2 - En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, ilanda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

3 - Başvuru tarihinin son günü itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli 
Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP21, KPSSP30, KPSSP64, KPSSP101 puan türlerinden 
herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla; müracaat edenlerin en yüksek puandan 
başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Göç Uzman Yardımcısı sayısının 20 katı aday 
arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da yazılı sınava çağrılırlar), 

4 - 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış (01.01.1981 ve daha 
sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak. 

II- SINAV BAŞVURUSU 
1 - Giriş Sınavı başvuruları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi 

tarafından (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden alınacaktır. Giriş Sınavı başvuruları 11 Temmuz 
2016 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp 17 Temmuz 2016 Pazar günü saat 23.59’da sona 
erecektir. 

2 - Sınava girmeye hak kazanan adaylar 19 Temmuz 2016 Salı günü saat 09.00’da 
başlayıp 21 Temmuz 2016 Perşembe günü saat 16.00’a kadar sınav hizmetlerinin yerine 
getirilmesi amacıyla katkı bedeli olarak 60.00 TL (Altmış Türk Lirası) sınav ücretini Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait Halkbank - Merkez Şube TR53 
0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına adayın adı soyadı ve TC kimlik 
numarası belirtilerek yatıracaklardır.  

3 - Sınava girmeye hak kazanan ancak belirlenen tarihlerde sınav ücretini yatırmayan 
adaylar sınava giremeyeceklerdir 

4 - Adayların başvuruda belirttikleri bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Eksik, yanlış 
ve/veya hatalı bilgiler yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın 
beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın 
bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 
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5 - Başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya 
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı 
geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. 

III - SÖZLÜ SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENEN BELGELER 
Giriş sınavına katıldıktan sonra sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıdaki 

belgeleri sözlü sınavdan önce Genel Müdürlüğe teslim ederler. 
a) Yükseköğrenim mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), 
b) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 
ç) T.C. kimlik numarası beyanı, 
d) Özgeçmiş. 
Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlükçe de onaylanabilir. 
IV - ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR 
Genel Müdürlüğümüz Göç Uzman Yardımcısı alınacak fakülteler, kadro adedi, yazılı 

sınava çağırılacak aday sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Mezun Olunan Fakülte 
Kadro 
Adedi 

Yazılı Sınava Çağırılacak 
Aday Sayısı 

Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmak, 

11 220 

TOPLAM 11 220 

 
V - SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI  
1 - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.  
2 - Giriş sınavının yazılı bölümünün sınav sorularının % 80’i lisans eğitimine ait mesleki 

bilgilerden, % 20’si Genel Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgilerden oluşmaktadır.  
3 - Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün göç uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı 

bölümü test usulünde gerçekleştirilecek olup sınav konuları şunlardır: 
A - Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin sınav konuları; 
Yabancılar hukuku, 04.04.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu. 
B - Lisans eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin sınav konuları; 
Mikro ve makro iktisat, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar, 

kamu maliyesi, maliye politikası, anayasa hukuku, idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, 
ceza hukuku (genel hükümler), ceza muhakemeleri usulü hukuku (genel esaslar), medeni hukuk 
(başlangıç-kişiler hukuku), borçlar hukuku (genel hükümler), iş hukuku, uluslararası hukuk, insan 
hakları, yönetim bilimi, siyaset bilimi, siyasi tarih, Türk dış politikası, uluslararası ilişkiler, 
uluslararası kuruluşlar. 
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VI - SINAV TARİHİ VE YERİ 
1 - Giriş Sınavı yazılı bölümü 31 Temmuz 2016 (Pazar günü) tarihinde Ankara’da 

yapılacaktır. Sınav, sabah saat 10.00’da başlayacaktır. Sınavın süresi 120 dakikadır. 
2 - Sınava başvuran adaylar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hangi bina ve 

salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi 
hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini 25 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi (ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden edinecektir. 

3 - Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve 
yanlarında, sınava giriş belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya 
süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. 

4 - Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Ankara’da sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü 
sınav tarihi, yeri ve saati Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinden ilan 
edilecektir. 

VII - YAZILI SINAVIN DUYURULMASI VE İTİRAZ 
Yazılı sınav sonuçları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Göç Politikaları Merkezi 

(ybu.edu.tr/gpm) internet adresinden öğrenilecektir. Yazılı sınavda 70 ve daha yukarı puan 
alanlardan sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) 
internet adresinde ve Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4 Yenimahalle /ANKARA adresinde yer 
alan hizmet binasında ilan edilecektir. 

Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren 7 
(yedi) gün içerisinde Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne ait 
Halkbank - Merkez Şube TR53 0001 2009 1940 0006 0001 55 nolu IBAN hesap numarasına 
15.00 TL (On beş Türk Lirası) itiraz ücretini elden yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte 
Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak yapacaklardır. Şube dışında ATM veya internet yoluyla 
yatırılan ücretler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 7 (yedi) gün içerisinde sonuçlandırılarak ilgiliye 
tebliğ edilir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile imza ve adresi olmayan itiraz dilekçeleri 
dikkate alınmayacaktır. 

VIII - YAZILI SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAV 
Yazılı sınavın değerlendirilmesi; Lisans eğitimine ait mesleki bilgiler 80 puan, genel 

Müdürlüğün görev alanına ait temel bilgiler 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden 
yapılacaktır. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan 
başlanarak belirlenen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki 
adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sözlü sınavda adaylar; 
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),  
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),  
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),  
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),  
d) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan), 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), 
yönlerinden ve belirtilen puan ağırlıklarında değerlendirilecektir. 
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Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az yetmiş 
puan almaları gerekmektedir. 

IX - GİRİŞ SINAVI SONUCU 
Giriş sınavında başarılı olmak için yazılı ve sözlü sınavların her bir aşamasından en az 

yetmiş puan alınması zorunludur. Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla 
başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak 
belirlenecektir. Sınav sonuçlarına göre adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik 
ortalamasının eşitliği durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit 
olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.  

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 
sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, atama yapılacak kadro sayısının 
yarısını geçmemek üzere Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilecektir. 

Giriş sınavı sonuçları Genel Müdürlüğümüz (www.goc.gov.tr) internet adresinde ve 
hizmet binasında ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu 
yazılı olarak bildirilecektir. 

Adaylar, sınava katılacakların listesinin yayınlanmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde 
sınav listesine veya sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 7 (yedi) gün içinde sınav 
sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, en fazla 7 (yedi) gün içinde incelenerek itiraz 
sonuçları adaya yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa 
dahi iptal edilecektir. Bu durumda olanlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğümüz 
(www.goc.gov.tr) internet adresinden yapılacaktır. 

X - ATAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER 
Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. 
b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 
ç) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı 

beyanı. 
d) Mal bildirimi. 
e) Kamu etik sözleşmesi. 
İlan olunur. 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
Adres : Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No: 4    06370 

Yenimahalle / ANKARA 
Tel : 0 312 422 08 26 - 27 - 29 
Faks : 0 312 422 09 00 6251/2/1-1 
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze, 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen nitelik ve 
sayıda İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) “Kontrol Pilotu, Hava Trafik Kontrolörü, Uçuş Tabibi ve 
Mühendis” alınacaktır. 

 
MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

HAVA TRAFİK 
KONTROLÖRÜ 

4 yıllık yükseköğretim kurumlarının Hava 
Trafik Kontrolörlüğü eğitimi veren 
bölümlerinden mezun olmak veya mesleğinde 
tecrübeye sahip olmak. (Sivil hava trafik 
kontrolör lisansı ile çalışmış olmak.) 
İngilizce dilinden, (2012 Mayıs-Kasım KPDS, 
2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında yapılan 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından 
(e-yds dahil) başvuru tarihi itibariyle en az (C) 
düzeyinde puan almış olmak veya Ölçme 
Seçme ve Yerleştirme Başkanlığınca denkliği 
kabul edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki 
sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 

4 adet İHS 

Ücret (Brüt): 
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
6.649.88 TL 
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
6.245.07 TL 
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
5.811.35 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler 
(İstanbul, Antalya Nevşehir) 

KONTROL 
PİLOTU 

GPL lisansı ile uçuş öğretmenliği yetkisine, 
toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve toplam 
500 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak 
veya, 

3 adet İHS 

FBPL lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, 
toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve toplam 
250 saat öğretmenlik uçuşuna sahip olmak 
veya, 
ULA lisansı ile uçuş öğretmeni yetkisine, 
toplam 1000 saat uçuş tecrübesine ve her tipte 
toplam 250 şer saat öğretmenlik uçuşuna sahip 
olmak. 
Ücret (Brüt): 
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
8.355.86 TL 
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
7.835.39 TL 
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
7.314.92 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler 
(İstanbul, Antalya Nevşehir) 
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UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI STATÜ 

MÜHENDİS 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim 
kurumlarının veya bunlara denkliği kabul 
edilen yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarının ilgili bölümünden mezun 
olmak.2014 ve 2015 KPSS P-7 puan türünden 
70 ve üzeri puan almış olmak. İngilizce 
dilinden, (2012 Mayıs-Kasım, 2013, 2014, 
2015 ve 2016 yıllarında yapılan Yabancı Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (e-yds dahil) 
başvuru tarihi itibariyle en az (C) düzeyinde 
puan almış olmak veya Ölçme Seçme ve 
Yerleştirme Başkanlığınca denkliği kabul 
edilen ulusal ve uluslararası düzeydeki 
sınavlardan bu puana denk puan almış olmak. 
Adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) 
grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım 
yapılacak unvan için boş pozisyon sayısının 
beş katına kadar çağırılacak adaylar arasından, 
Genel Müdürlükçe yapılacak sözlü sınav başarı 
sırasına göre atanır. 

2 adet 
Bilgisayar 
Mühendisi 

İHS 

Ücret (Brüt): 
5 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
6.995.95 TL 
2-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
6.474.71 TL 
0-2 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
5.953.46 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler 
(İstanbul, Antalya Nevşehir) 

UÇUŞ TABİBİ 

Tıp Fakültesinden mezun olmak, geçerli Uçuş 
Tabipliği Kursu Sertifikasına veya Hava-Uzay 
Hekimliği Uzmanlık Belgesine sahip olmak. 

2 İHS 

Ücret (Brüt): 
20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
6.649.88 TL 
10-20 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
6.245.07 TL 
0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar: 
5.811.35 TL 
Çalışılacak Yer: 
Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler 
(İstanbul, Antalya Nevşehir) 
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İSTENİLEN ÖZEL BELGELER 

Kontrol Pilotu Mühendis Hava Trafik Kontrolörü Uçuş Tabibi 

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/ 

genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek 

“Pilot Bilgi Formu”, 

8. Pilot lisansı, 

9. Uçuş kayıt defterinin 

(Logbook) ilk 2 ve son 2 

sayfasının fotokopisi, 

7. KPSS belgesinin çıktısı, 

8. Yabancı dil belgesinin 

çıktısı, 

9. http://web.shgm.gov.tr/tr/ 

genel-duyurular/ web 

adresinden temin edilecek 

“Bilgisayar Mühendisleri 

için doldurulacak ilave 

form”, 

10. (Varsa) Oracle Certified 

Professional (OCP) Java SE 

5, 6 veya 7 

Programmer/Developer 

sertifikası veya Sun 

Certified Java Programmer 

1.6 sertifikası, 

7. Yabancı dil 

belgesinin çıktısı, 

8. Onaylı diploma 

örneği, 

9.Sivil hava trafik 

kontrolör lisans 

fotokopisi (Varsa; 

Çalıştığı üniteye ait 

ilgili dereceleri gösterir 

belge örneği) 

7. Uçuş 

tabipliği kurs 

sertifikası veya 

hava-uzay 

hekimliği 

uzmanlık 

belgesi 

 
BAŞVURU 
1. Başvurular en geç 18.07.2016 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar 

http://web.shgm.gov.tr/tr/preview/5151-4b-hizmet-sozlesmeli-personel-is-basvuru-formu web 
adresinden yapılacaktır. 

2. Başvurusu kabul edilenlerden beyan ettikleri bilgi ve belgelerin aslı daha sonra 

istenecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında 
gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılan veya başvurusu kabul edilenlerden istenilen belgeleri 
ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal 

edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 
3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki İdari Hizmet Sözleşmeli personel 

alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-

duyurular/)web adresinde yayımlanacaktır. 
4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından 

göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak 

talebinde bulunulamaz. 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonrasında sözlü mülakat tarihi ve mülakata katılmaya hak kazanan 

adaylar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 
 6176/1-1 
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Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
 VAN 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/139680 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü Van 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinatörlüğü Van 

Adı 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü  

İl/İlçe Tuşba/VAN 

Adresi 
Erciş Yolu Üzeri Rektörlük Ek Bina 
1. Kat Zeve Kampüsü-Tuşba/VAN 

Tel-Faks 0 432 225 11 03 

Posta Kodu 65100 E-Mail http//yyu.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
TEKSER Endüstri Cihazları Pazarlama 
San. ve Dış Tic. A.Ş. 

 

Adresi 
İnönü Mah. Kartal Cad. No: 55/3           
34755 Ataşehir-İstanbul 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

8360422736  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

2 (iki) Yıl 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6204/1-1 
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 

 
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. 

 6203/1-1 
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Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409 YİBF nolu inşaatın 
denetimini üstlenen 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Seyfi ERTAN tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2016 tarih ve 
E.2015/2921-K.2016/1690 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında 
tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.06.2016 tarihli ve 14888 sayılı Makam Olur’u ile 
iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6180/1/1-1 
————— 

Bursa İli, Yıldırım İlçesi, 3063 ada, 3 parsel üzerindeki 668409 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen 99 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Uzay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 
kuruluş ortağı veya yetkilisi Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Seyfi ERTAN tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi’nin 27.05.2016 tarih ve 

E.2015/2921-K.2016/1690 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Mimar Seyfi ERTAN (Denetçi No: 883, 
Oda Sicil No:14755) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 23.06.2016 tarihli ve 

14884 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 6180/2/1-1 

—— • —— 
İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 
Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümü için 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde öğretim üyesi 
alınacaktır. 

 

FAKÜLTE BÖLÜM ALANI 
ÖĞRETİM 

ÜYESİ 
KADRO 
ADEDİ 

İslami İlimler 
Fakültesi 

Temel İslam 
Bilimleri 

Tefsir (Son dönem tefsir ekolleri: 
Kelimâtü'l-Kur'an, Garîbü'l-Kur'an) 

Profesör 1 

 

Başvuru süresi: İlanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 
Not: Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile başvuru evrakları için üniversitemizden 

bilgi alınması gerekmektedir. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 
T: 44 44 0 34 / 9093     F: 0216 474 53 53     e-posta: isif@sehir.edu.tr 
 6182/1-1 
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İstanbul Rumeli Üniversitesinden: 
Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atama Yönetmelik" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydıyla aylık ve 
özlük hakları bakımından 4857 sayılı iş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere, aşağıda belirtilen 
Fakülte ve Meslek Yüksekokulu Bölümlerine Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. Başvuracakların bir dilekçe ekinde nüfus cüzdan 
fotokopisi 2 fotoğraf YÖK formatlı özgeçmiş öğrenim durumunu gösterir belgeler (Yurtdışından 
alınan diplomalar için denklik belgesi) öğretim üyeliğine başvuranların bilimsel yayın ve 
çalışmalarını kapsayan (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Yardımcı Doçentlik için 4 takım) 
dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir. 

Başvuruların Resmi Gazete yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Rumeli 
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. 
Eksik evrak başvuruları kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

PROGRAM ADI ÜNVANI 
İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAK. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Prof. 
Psikoloji 3 3 3 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3 2 2 
Uluslararası İlişkiler 3 2 2 
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 
Bilgisayar Mühendisliği 3 3 3 
İnşaat Mühendisliği 3 3 3 
İç Mimarlık 3 3 3 
Mimarlık 3 3 3 
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ 
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3 3 3 
Radyo Televizyon ve Sinema 3 3 3 
MESLEK YÜKSEKOKULU 
Amaliyathane Hizmetleri programı Kalp ve Damar 
Cerrahisi ABD 

…. …. 1 

Amaliyathane Hizmetleri programı Genel Cerrahi ABD   1 
Amaliyathane Hizmetleri programı Ortopedi ve 
Travmatoloji ABD 

  1 

Diyaliz programında Nefroloji Alanında  1  
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Endokrinoloji alanında   1 
İlk ve Acil Yardım Kadın Doğum Uzmanı alanında   1 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Kardiyoloji 
ABD 

  1 

 6175/1-1 
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Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 Sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri ile 28/01/1982 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nim yürürlükteki 
ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.  

FAKÜLTE/MYO BÖLÜM UZMANLIK ALANI 
KADRO 
UNVANI 

KADRO 
SAYISI 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Psikoloji 

Tıp Fakültesi mezunu olup,  
Yurtdışında Nörobilim Doktorası 
yapmış ve Erişkin Psikiyatri 
alanında Doçentliğini almış olmak 

Doçent 1 

İnsan ve Toplum 
Bilimleri Fakültesi Sosyoloji 

Doktora ve Doçentliğini Sosyoloji 
alanında tamamlamış olmak, 
Postkolonyal teoriler kapsamında 
sosyal dışlanma üzerine çalışmış 
olmak 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Doktorasını Beslenme ve Diyetetik 

alanında tamamlamış olmak Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Doktorasını Beslenme ve 
Diyetetik alanında tamamlamış 
olmak 

Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Biyokimya alanında Doktora 

yapmış olmak Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Tıp Fakültesi mezunu olup,  
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,   
Elektrodiagnostik Nöroloji ve 
Algoloji alanında uzmanlığı olmak 

Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi 

Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon 

Doktorasını Biyofizik alanında 
tamamlamış olmak Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Gelişimi Doktorasını Çocuk Gelişimi 

alanında tamamlamış olmak Profesör 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Çocuk Gelişimi Doktorasını Çocuk Gelişimi 

alanında tamamlamış olmak Doçent 1 

Sağlık Bilimleri 
Fakültesi Sosyal Hizmet Doçentliğini Sosyal Hizmet 

alanında almış olmak Doçent 1 

Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu Radyoloji 

Tıp fakültesi mezunu olup, 
Radyodiagnostik alanında ihtisasını 
tamamlamış olmak ve Doçentliğini 
Radyodiagnostik alanından almış 
olmak 

Profesör 1 

Tasavvuf 
Araştırmaları 

Enstitüsü 
 

Doktorasını Tasavvuf Anabilim 
Dalında yapmış olmak, Tasavvuf 
düşüncesi ve tasavvuf tarihi 
konularında eser sahibi olmak ve 
dersler vermiş olmak 

Profesör 1 

 
Adayların başvurdukları bölüm ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçeleri 

ekinde özgeçmişini, iki adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, 
Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6) ve Doçent için dört (4) 
takım dosya ile birlikte Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta yoluyla 
başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. 
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekir. 

Başvuru Adresi: 
Üsküdar Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi (İnsan Kaynakları Direktörlüğü) 
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. No. 14 Üsküdar - İSTANBUL 
Tel: 0 216 400 22 22 (2840-2842) 6181/1-1 
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine 2547 Sayılı Kanun ve 28.01.1982 

tarih ve 17588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince belirli süreli statüde 2 (iki) 
adet öğretim üyesi (Profesör) alınacak olup adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 

Profesörlük kadrosuna başvuracak adayların; Dede Korkut Mahallesi Beyşehir Caddesi 
No: 9 Meram/KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, 
başvurdukları uzmanlık alanını ve iletişim adreslerini belirten bir dilekçe ile birlikte ekinde 
öğrenim durumlarını gösterir belgeleri (onaylı sureti), doçentlik belgesinin onaylı suretini, 
özgeçmişi, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneğini, bilimsel yayınları ile bunlara yapılan 
atıfları ve yabancı dil bilgisini gösterir belgeyi, H faktörü değerini, uzmanlık alanıyla ilgili kongre 
ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve 
tamamlanan doktora veya yüksek lisans tez çalışmalarını, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji 
Enstitülerine katkılarını kapsayan faaliyetlerini ve başlıca araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği 
yayın listesini kapsayan 6 kopya dosyayı vermeleri gerekmektedir. 

NOTLAR: 
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

yapılacaktır. Süre bitiminden sonra yapılan başvurular kayda alınmayacaktır. 
2 - Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
3 - 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim 

Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik" 8. Maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu 
belgelenmelidir. 

4 - Rektörlükçe yapılacak ön incelemeye göre anılan Kanun ve Yönetmeliklerde 
öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları 
değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru belgeleri iade edilecektir. 

5 - Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin 
onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekir. 

6 - Erkek adayların askerlik hükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. 
7 - 0 (332) 223 54 88 numaralı telefondan ilan ile ilgili ayrıca bilgi alınabilir. 
8 - İlan metnine aynı zamanda www.gidatarim.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

Birimi Uzmanlık Alanı Unvanı Adet Açıklama 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği Profesör 1 

Alanında lisans, yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. Tedarik 
Zinciri Yönetimi, Hizmet Sektöründe 
Yönetim, Lojistik Yönetimi 
konularında çalışmaları olmak. 
İngilizce ders verme yeterliğine sahip 
olduğunu belgelemek. 

Mühendislik ve 
Mimarlık 
Fakültesi 

Endüstri 
Mühendisliği Profesör 1 

Alanında lisans, yüksek lisans ve 
doktora yapmış olmak. Web tabanlı 
optimizasyon, Yönetim Bilişim 
Sistemleri, Yapay Sinir Ağları 
konularında çalışmaları olmak. 
İnglizce ders verme yeterliğine sahip 
olduğunu belgelemek. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 76.03.19 
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99  Toplantı Yeri  
Karar Tarihi ve No : 17.05.2016 - 1341 KARS 
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 641 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 

Mülkiyete ait olan tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın sayısallaştırılması, koruma grubunun, 
koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1607 sayılı 
raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi  

Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 641 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel 
Mülkiyete ait olan tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın sayısallaştırılması, koruma grubunun, 
koruma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli 
mezarlığın tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, 
tescilli Hadımlı Köyü I. Mezarlığın bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Hadımlı Köyü, tapunun 
641 parsel numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 
konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli mezarlığın, koruma alanının ekte 
bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak 
belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını 
kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli mezarlığın ve 
koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahele (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) 
öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Dosya No : 40.04.0.27 
Toplantı Tarihi : 30-31/05/2016-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31/05/2016-2190 NEVŞEHİR 
Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Konurkale Köyü, 144 ve 145 parsellerde yer alan, özel 

mülkiyette ve Kamu Orta Malına ait olan Konurkale Yerleşim yerinin I.Derece Arkeolojik Sit 
olarak tescil talebine ilişkin; Kırşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 13.10.2015 gün 
ve 3170 sayılı yazısı ve ekleri, Kırşehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 
21.12.2015 gün ve 9393 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30.11.2015 gün ve 
64930 sayılı yazısı, Kırşehir İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04.12.2015 gün 
ve 8287 sayılı yazısı, Kırşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 12.01.2016 gün ve 72055 sayılı 
yazısı, Çiçekdağı Kaymakamlığı Tapulama Müdürlüğü’nün 06.05.2016 gün ve 1074711 sayılı 
yazısı, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 
2092 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili 
bilgi ve belgeler incelendi. 

Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Konurkale Köyü, 144 ve 145 parsellerde bulunan, ekli 
kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Konurkale Yerleşim yerinin “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 
tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç duyurusunun 
ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden gerekli 
izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde Özel İdaresince kapattırılmasına, 
gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inşai, 
ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 nolu Arkeolojik Sitler, 
Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Dosya No : 50.00.1.245 
Toplantı Tarihi : 30-31/05/2016-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31/05/2015-2191 NEVŞEHİR 
Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Beldesi, 6879 ve 6880 parsellerde yer alan, mülkiyeti 

Maliye Hazinesine ait olan yığma ve kaya mezarların bulunduğu alanın I.Derece Arkeolojik Sit 
olarak tescil talebine ilişkin; Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 22.12.2015 
gün ve 1387 sayılı yazısı ve ekleri, Nevşehir Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 13.01.2016 gün ve 
87681 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 07.03.2016 gün ve 
94396567 sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği Tapulama Müdürlüğü’nün 08.03.2016 gün ve 554295 
sayılı yazısı, Nevşehir Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 06.05.2016 gün 
ve 11394 sayılı yazısı, Çat Belediye Başkanlığı’nın 30.05.2016 gün ve 310 sayılı yazısı; Nevşehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 27.04.2016 tarih ve 2096 sayılı uzman 
raporu okundu. Ekleri(Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Harita), konu ile ilgili bilgi ve belgeler 
incelendi. 

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Çat Beldesi, 6879 ve 6880 parsellerde bulunan, ekli 1/5000 
ölçekli kadastral harita üzerinde koordinatları ile gösterilen yığma ve kaya mezarların bulunduğu 
alanın “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin 
suç duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli 
mercilerden gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde Belediyesince 
kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü 
uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 
nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Dosya No : 51.00.0.420 
Toplantı Tarihi : 30-31/05/2016-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 31/05/2016-2186 NEVŞEHİR 
Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyü, 1242 ve 1243 parsellerde, tapulama harici ve 

kısmen özel mülkiyette yer alan, Yaylayolu Köyü Üstü Nekropol alanının I.Derece Arkeolojik Sit 
olarak tescil talebine ilişkin; Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.12.2015 gün 
ve 3439 sayılı yazısı ve ekleri, Niğde Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 02.02.2016 gün ve 
255446 sayılı yazısı, Niğde Valiliği Tapulama Müdürlüğü’nün 25.02.2016 gün ve 454050 sayılı 
yazısı, Niğde Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün 29.02.2016 gün ve 1967 
sayılı yazısı, Niğde Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 04.03.2016 gün ve 774 sayılı 
yazısı, Niğde İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04.03.2016 gün ve 2167 sayılı 
yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.03.2016 gün ve 409226 sayılı yazısı, Nevşehir 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.05.2016 tarih ve 2094 sayılı uzman 
raporu okundu. Ekleri (Tescil Fişi, Koordinatlı Kadastral Kroki), konu ile ilgili bilgi ve belgeler 
incelendi. 

Niğde İli, Merkez İlçesi, Yaylayolu Köyü, 1242 ve 1243 parsellerde bulunan, ekli 
kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Yaylayolu Köyü Üstü Nekropol alanının 
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı olarak tescil edilmesine ve hazırlanan sit fişinin uygun olduğuna, kaçak kazıya ilişkin suç 
duyurusunun ilgili Müze Müdürlüğünce yapılmasına, kaçak kazı çukurlarının ise adli mercilerden 
gerekli izinlerin alınmasının akabinde Müze Müdürlüğü denetiminde İl Özel İdaresince 
kapattırılmasına, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerince alınmasına ve her türlü 
uygulama (fiziki, inşai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüş alınmasına, 658 
nolu Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları ilke kararının geçerli olduğuna, karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 01.04.2016-156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.04.2016-2759 SİVAS 
Dosya No : 60.00.712 
Tokat İli, Merkez İlçe, Meydan Mahallesi’nde, sit alanı dışında, Koruma Amaçlı İmar 

Planı onama sınırları içinde yer alan ve Hamza Bey Camii’nin koruma alanında kalan, tapunun 26 
ada, 16 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun tescil konusunun Kurulumuzda 
değerlendirilmesine yönelik alınan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
26.01.2016 tarihli ve 96165955-165[60.00.383]-16211 sayılı yazısı ekinde yer alan Kültür 
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 14.01.2016 tarih ve 512 sayılı kararı incelendi; Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 28.03.2016 tarihli ve 224 sayılı inceleme raporu okundu 
ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez İlçe, Meydan Mahallesi’nde, sit alanı dışında, Koruma Amaçlı İmar 
Planı onama sınırları içinde yer alan ve Hamza Bey Camii’nin koruma alanında kalan, tapunun 26 
ada, 16 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait konutun 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi gereği 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. 
grup yapı olarak belirlenmesine, tescil fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
 6109/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 12.05.2016-159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.05.2016-2831 SİVAS 
Dosya No : 58.02.66 
Kurulumuzun 10.12.2015 tarihli ve 2567 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili ile öneri sit sınırı uygun bulunan, Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit 
Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Gölbez Mevkii’nde sit alanı dışında bulunan, 368 ada, 224, 225, 
341 nolu parsellerde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Kamu Orta Malına ait taşınmazlar üzerindeki 
Karaağaç Yerleşiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü raportörünün 06.05.2016 tarihli ve 304 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin 
Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Gemerek İlçesi, Çepni Beldesi, Şehit Binbaşı Mehmet Aras Mahallesi, Gölbez 
Mevkii, 368 ada, 224, 225, 341 nolu parsellerde kayıtlı, taşınmazlar üzerinde yer alan Karaağaç 
Yerleşiminin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan yerlerden olması ve kültür varlığı 
özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 
arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına; 

Karaağaç Yerleşimi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

-kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, 
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 
-bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

-yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine, 

-ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 
-taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 
-taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin 

almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine; 
Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 13.12.2001 tarihli ve 

2935 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, Kurulumuzun 18.11.2015 
tarihli ve 2510 sayılı kararı ile taşınmazın tamamı sit sınırı olacak şekilde sit sınırı yeniden 
belirlenen Çepni Kalesinin üzerinde bulunduğu 368 ada, 341 parselde kayıtlı 8211139,05 m² 
yüzölçümlü taşınmazın yapılması planlanan Çepni Baraj alanı ile Karaağaç Yerleşim alanına 
kadar uzanmakta olduğu, ancak Çepni Kalesinin bu alana çok uzakta ve taşınmazın tamamını 
kapsamamakta olduğu anlaşıldığından Çepni Kalesi sit sınırının yeniden irdelenerek hazırlanacak 
belgelerin Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016-235 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.06.2016-2939 İSTANBUL 
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Mahallesi, 44 pafta, 147 ada, 6 parselde yer alan 

taşınmazın eldeki bilgi ve belgeler ışığında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından korunması gerekli kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak belirlenmesine, yapının fiziki durumu 
dolayısıyla tehlike arz ettiğinden can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin mal sahibi ve ilgili 
Belediyesince ivedilikle alınmasına, rölöve ile restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine, 
ekli paftada işaretlendiği şekilde 147 ada, 7 ve 15 parseller ile 146 ada, 29, 30, 31 ve 32 
parsellerin, 147 ada, 6 parselde yer alan tescilli yapının korunma alanı olarak belirlenmesine karar 
verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 04.02.2016-218 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.02.2016-2696 İSTANBUL 
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Arnavutköy Mahallesi, 71 pafta, 1255 ada, 33 parseldeki 

yapının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından 
korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun belirlenebilmesi için 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke 
Kararı doğrultusunda hazırlanacak rölöve ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine; her 
türlü uygulama öncesinde 2863 sayılı Kanun doğrultusunda Kurulumuzdan izin alınması kaydıyla 
kiralanmasında sakınca olmadığına; 

Ekli paftada işaretlendiği şekilde 1255 ada, 31, 34, 36, 42, 43, 44 ve 45 parseller ile 104 
ada, 17 parselin, 1255 ada, 32, 33 ve 35 parsellerde yer alan tescilli yapıların Korunma Alanı 
olarak belirlenmesine; İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 
06.09.1995 tarih ve 7618 sayılı kararı ile tescilli 35 parselde yer alan ve yerinde olmadığı 
anlaşılan yapının ne zaman ve nasıl yıkıldığına ilişkin Kurulumuza bilgi verilmesine; 33 ve 35 
parsel komşuluğunda bulunan 34 parseldeki yapının yasal olup olmadığına ilişkin bilgi, belgeler 
ile yasal değil ise yapılan işlemlere ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine karar 
verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  1.50 TL 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI
1112 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar
1113 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar
1114 Sayıştay Başkanlığı İçin Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2016/8900 Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında

Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
2016/8961 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği

Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8943 Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Kurs, Seminer ve Benzeri Hizmet İçi Eğitim Etkinliklerinde

Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine Dair
Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2016/8948 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
2016/8951 İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Mevlana Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi

Hakkında Karar
2016/8953 Ardahan İli, Kaptanpaşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların “Otogar ve Tır Transfer Merkezi

Projesi” Kapsamında Ardahan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2016/8954 380 kV Osmanca-Adapazarı Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik

İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2016/8956 154 kV Cerit RES TM-Adıyaman Gölbaşı TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye

Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2016/8959 Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi

Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARI
— Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
–– Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)
–– Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Sığır Cinsi Hayvanlar ile Koyun-Keçi Türü Hayvanların İthalatında Kontrol Belgesi Alınabilmesi İçin Aranacak Şartlar

Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/27)
— Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama

Tebliği (No: 2016/22)
— Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/819 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/2841 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 9/6/2016 Tarihli ve 2014/4663 Başvuru Numaralı Kararı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
— Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

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




