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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

20 Ocak 2017
CUMA

Sayı : 29954

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9661

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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                                               V. EROĞLU
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.



Karar Sayısı : 2016/9715

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9717

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9718

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9723

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9724

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9725

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9728

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2016/9737

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                              V. EROĞLU

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                                       S. SOYLU                                    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
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Karar Sayısı : 2017/9739

                                                                                                                              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                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         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                                       S. SOYLU                                    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
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ATAMA KARARLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/784

19/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/935

19/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Mehmet MÜEZZİNOĞLU

                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/938

19/01/2017
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL

                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verimlilik
Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının
ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen örgün ve yaygın lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen örgün ve yaygın

lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Enstitüler için Rektörlükçe hazırlanarak, Senato onayı ile ilan

edilen takvimi,
b) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

c) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan başkanı,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/2/2014 28920

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2014 29214
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d) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
e) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
f) Enstitü: Başkent Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ensti-

tüleri,  
g) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ile enstitüde açılmış eğitim programları bulunan ve öğrenci kaydı yapılmış olan anabilim/ana-
sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür
yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

h) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,
ı) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,
i) İntihal: Bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göster-

meden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, yöntem, veri, eser ve yayınlarını
kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmayı ve yayımlamayı,  

j) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içerisinde öğrenim ücretini ödemeyen ve kaydı
yenilenmeyen öğrenciyi,

k) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,
l) Müdürlük: İlgili enstitü müdürlüğünü,
m) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Program: Bir anabilim/anasanat dalına bağlı olarak, o anabilim/anasanat dalı ile aynı

ya da farklı adla açılmış bulunan eğitim programını,
ö) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,
p) Rektörlük: Başkent Üniversitesi Rektörlüğünü,
r) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,
s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
ş) Üniversite: Başkent Üniversitesini,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Eğitim-öğretim dili
MADDE 4 – (1) Zorunlu olarak bir yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlar dı-

şında enstitülerde eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Ancak, ilgili enstitü kurullarının belirleyeceği
programlar dışında kalan tüm programların öğrencilerinde, belirli bir yabancı dil seviyesi aranır.
Bu seviyeye ve aranan dilin hangi yabancı dil olacağına, Üniversitede eğitimi verilen bir dil
olması koşuluyla her program için, ilgili EK karar verir.

(2) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve EK’nın kararıyla belirli programlarda
tüm dersler veya bir kısım dersler, birinci fıkrada belirtilen yabancı dilde verilebilir. Türkçe
eğitim yapılan derslerde belirtilen yabancı dilde yazılmış kitaplar izlenebilir, ödev ve benzeri
çalışmaların bu yabancı dilde hazırlanması istenebilir. Ayrıca, danışmanın önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın onayıyla proje ve tez çalışmaları ile ra-
porlar ve seminer sunuşları bu yabancı dilde hazırlanabilir.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 20 Ocak 2017 – Sayı : 29954



Akademik yıl
MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve

bahar olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl da yarıyıl sonu sınavları hariç en az on dört haf-
tadan oluşur.

(2) Güz ve bahar yarıyılına ek olarak, yaz öğrenimleri veya yaz yarıyılı açılabilir. Bun-
ların süresi ve şekli EK’nın önerileri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir yarıyılın bitimi takip eden yarıyılın başlangıcıdır.
Yeni eğitim-öğretim programlarının açılması
MADDE 6 – (1) Enstitüde lisansüstü program açma ile ilgili işlemler, Lisans Üstü Eği-

tim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile konuya ilişkin sair mevzuat ve
YÖK kararlarına göre yapılır.

Açılacak derslerin ve sorumlularının belirlenmesi
MADDE 7 – (1) Enstitülerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten programlarında her

yarıyıl hangi derslerin açılacağına ve bu dersleri hangi öğretim elemanlarının vereceğine, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK, derslerin en az kaç öğrenci ile açıla-
bileceğine ilgili EYK karar verir.

(2) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. Ancak, zorunlu hal-
lerde anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EK’nın kararıyla, yalnızca
yüksek lisans programlarında, öğretim görevlileri veya sanatçı öğretim elemanları da ders ve-
rebilir. Gerekli görüldüğünde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Müdürün
olumlu görüşü ve Rektörlüğün onayı ile Üniversite dışından da öğretim elemanı görevlendiri-
lebilir.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. 

Yurt dışı eğitim
MADDE 8 – (1) Öğrenciler için, masrafları öğrenciye ait olmak üzere, yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim veya uygulama olanakları sağlanabilir. Bu olanaklar, enstitünün
özel anlaşmalarla ortaklaşa eğitim yürüttüğü yükseköğretim kurumlarından sağlanabileceği
gibi öğrencinin kişisel girişimleri sonucu bulduğu yükseköğretim kurumlarından da sağlana-
bilir. Bunların, öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak değerlendirilebil-
mesi için öğrenci yurt dışına çıkmadan önce, danışmanın önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı gerekir. Yurt dışında geçirilecek süre, bu
Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır ve yurt dışındaki eğitimde de, ilgili ensti-
tüde aranan başarı koşulları aranır. Yurt dışında alınan derslerin not, kredi ve AKTS kredileri
eşdeğerliği, ilgili yükseköğretim kurumundan gelecek belgelere dayalı olarak ilgili EYK’ca
karara bağlanır. Ancak bu derslerin kredileri toplamı, programda alınması gereken derslerin
kredileri toplamının %50’sini geçemez.

Kontenjanlar
MADDE 9 – (1) Her akademik yarıyılda, enstitülerin hangi programlarına yeni öğrenci

alınacağı ve kontenjanları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi de göz önünde
bulundurularak ilgili EYK’ca tespit edilir.

Öğrenci sayısı
MADDE 10 – (1) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya baş-

vuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir prog-
ramda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, ilgili EYK kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz
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konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların ka-
yıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan öğrenim ücreti iade edilir. Bir program için yeterli
bulunacak öğrenci sayısına, ilgili EYK karar verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar

aranır:
a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülen bir

lisans diplomasına sahip olmak gerekir.
b) Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, başvurulan programın pu-

an türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EK tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmak gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına yapılacak başvurularda, ALES sonucu
yerine, YÖK tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, YÖK’çe
başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. 

c) Tezsiz yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarda
yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru koşulları
MADDE 12 – (1) Yüksek lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programla-

rına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Adayların, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili EK’ca uy-

gun görülen bir tezli yüksek lisans diplomasına, sanatta yeterlik programı için tezli/tezsiz yük-
sek lisans diplomasına, tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları
hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara
göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programlarına başvuran adayların, başvurduğu programın puan türünde 55
puandan az olmamak koşulu ile ilgili EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları
gerekir. Doktora programlarına yapılan başvurularda ALES sonucu yerine, YÖK tarafından
kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan, YÖK’çe başarı taban puanları be-
lirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. Güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yürütülen
programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

c) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK’ca kararı ile be-
lirlenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla ilgili EK kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları, tıp fa-
kültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak
koşuluyla ilgili EK kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp pua-
nı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp
bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel
tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, adayların, anadilleri dışında YÖK ta-
rafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili
EK kararıyla belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. 
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(2) Lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuracak aday-
larda aşağıdaki koşullar aranır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine EK’ca uygun görülecek
bir lisans diplomasına sahip olmak gerekir.

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla
EK tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmak gerekir. Yapılan başvurularda ALES
sonucu yerine, YÖK tarafından kabul edilen GRE ve GMAT gibi uluslararası sınavlardan,
YÖK’çe başarı taban puanları belirlenen sınav sonuçları da kabul edilir. Güzel sanatlar fakültesi
ve konservatuvarda yürütülen programlara öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. 

c) Lisans eğitimi genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya eşdeğeri olması
gerekir.

(3) Gerek lisans, gerek yüksek lisans derecesine dayalı doktora/sanatta yeterlik prog-
ramlarına başvurabilmek için adayların, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi
yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla, ilgili EK kararı ile belirlenecek puan
muadili bir puan almış olmaları gerekir.

Öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci ka-

bulü, mülakat ve genel başarı değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır.
(2) Mülakat jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK

kararıyla görevlendirilen en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşur.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran ve mülakat değerlendirmesine alınan

adayların başarı durumu genel başarı notu ile belirlenir. Genel başarı notu, ALES puanının
%50'si, lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun
%30'u alınarak hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programları ile güzel sanatlar fakültesi ve kon-
servatuvarda yürütülen yüksek lisans programlarına başvuran adayların genel başarı notları,
lisans genel not ortalamasının %40’ı ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %60’ı alı-
narak hesaplanır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların genel başarı notu ALES puanının
ya da TUS, DUS, Eczacılıkta Uzmanlık veya Veteriner Hekimlikte Uzmanlık temel puanının
%50'si; yüksek lisans mezunları için yüksek lisans genel not ortalamasının; tıp, diş hekimliği,
veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık
yetkisine sahip olanlar ile lisans derecesine dayalı doktora programına başvuran adaylar için
lisans genel not ortalamasının %20'si ve mülakat değerlendirmesinde alınan notun %30'u alı-
narak hesaplanır. 

(5) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların genel başarı notları yüksek lisans
mezunları için yüksek lisans genel not ortalamasının, lisans derecesine dayalı sanatta yeterlik
programına başvuranlar için lisans genel not ortalamasının %40’ı ve mülakat değerlendirme-
sinde alınan notun %60’ı alınarak hesaplanır. Sanatta yeterlik programına başvuran adaylara,
ilgili anasanat dalı başkanlığının gerekli görmesi durumunda, özel yetenek sınavı/portfolyö in-
celemesi de yapılabilir ve bu sınav ya da inceleme sonuçları, mülakat notu çerçevesinde de-
ğerlendirmeye alınır.
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(6) Mülakata girmeyen veya mülakat değerlendirme notu 100 üzerinden 60’ın altında
bulunan adaylar için genel başarı notu hesaplanmaz ve aday başarısız sayılır.

(7) Adayların başvurdukları program içindeki sıralamaları, mülakat jürisi tarafından
genel başarı notuna göre yapılır. Mülakat jürisi adayın başvurduğu programın özelliklerini de
göz önünde bulundurarak, sıralaması yapılan adaylardan hangilerinin başarılı sayılacaklarına
karar verir ve bu kararını bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Söz konusu
öğrencilerin başvurdukları programlara kesin kabulü, ilgili EYK kararı ile olur.

(8) 14 üncü maddeye göre önce bilimsel hazırlık programına alınmaları koşuluyla li-
sansüstü programlara kabul edilmeleri uygun bulunan adaylar, mülakat jürilerince hazırlanacak
tutanaklarda belirtilir ve bunların öğrencilik durumları, aynı maddeye göre yapılacak işlem-
lerden sonra kesinlik kazanır.

(9) 4 üncü maddeye göre yabancı dil seviyesi aranmasına karar verilmiş olan yüksek
lisans programlarına başvuran adayların, programlara kabul edilmeleri için, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından bunlara eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, 55 puandan az olmamak koşuluyla,
ilgili EK kararı ile belirlenecek puan muadili bir puan almış olmaları gerekir. 

(10) Dokuzuncu fıkrada belirtilen sınavlardan birinden gerekli puana sahip olmayan
adaylar, Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavına
alınırlar. Yeterlik sınavı sonuçlarını gösteren puan listeleri, sınavı yapan birim tarafından ilgili
enstitülere gönderilir. Enstitüler, enstitü kurullarınca belirlenmiş olan minimum puanları göz
önünde bulundurarak, yabancı dil yeterlik sınavında başarılı ya da başarısız olan adayları ilan
eder.

(11) Bilim alanı yabancı dil olan adaylar, yabancı dil sınavlarına, başka bir yabancı dil-
den girerler.

(12) Bir yüksek lisans programına başvurup mülakatta başarılı bulunan, ancak yabancı
dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylardan isteyenlerin, başvurdukları programda 4 üncü
maddeye göre belirlenen yabancı dilin İngilizce olması koşuluyla, Başkent Üniversitesi Yabancı
Diller Yüksek Okulunca açılacak İngilizce hazırlık programına öğrenci olarak kayıt yaptırma-
ları sağlanır. Bu programı başarı ile tamamlayan adaylar, kabul edildikleri lisansüstü programa
devam ederler. İngilizce hazırlık dönemindeki öğrenciler, bu program dışında başka ders ala-
maz.

(13) Yabancı uyruklu adayların, yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra, Üniversitece
belirlenen diğer koşulları da sağlamaları gerekir.

(14) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, akademik takvimde belirlenen süreler
içinde kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından ilan edilir. Baş-
vuru ve kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslı görülerek enstitü tarafından onaylanan örneği
kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak
işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan, başvuru sırasında teslim ettikleri belgeler
tekrar istenmez.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurduğu yüksek lisans veya

doktora/sanatta yeterlik programından farklı bir alanda veya Üniversite dışındaki yükseköğre-
tim kurumlarında almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli görülen diğer koşulları
sağlayanların, öncelikle kendileri için uygun bulunacak bir bilimsel hazırlık programını ta-
mamlamaları istenebilir. 
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(2) Bilimsel hazırlık programı, lisans veya başka programlarda açılan lisansüstü düze-
yindeki derslerden veya güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvarda yürütülen programlar için
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Bu dersler, enstitüye kayıt aşa-
masında, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, ilgili EYK’nın kararı ile belirlenir
ve öğrenciye bildirilir. Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki
tüm dersleri, en az C notu alarak başarmakla yükümlüdür. Bilimsel hazırlık programı kapsa-
mında alınan dersler, öğrencinin genel not ortalamasının hesaplanması sırasında dikkate alın-
maz ve ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.
Öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve ilgili EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.  Öğrenci açılması
halinde yaz öğretimi kapsamında da bilimsel hazırlık dersleri alabilir. Öğrenci, girdiği derslere
devam etmek ve bu derslerin ölçme-değerlendirme kural ve koşullarına uymakla yükümlüdür. 

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahil edilmez. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sü-
relerine dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı ola-
mayan öğrencinin ilişiği kesilir. 

Özel öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun mezunu veya öğrencisi olup belirli

bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, enstitülerde açılmış bulunan derslerden en fazla iki
derse, en fazla iki yarıyıl süresince, özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler. Enstitü yönetim
kurulları, özel öğrenci kabulü için, program bazında ALES ve yabancı dil gibi koşullar araya-
bilir. Özel öğrencilik için yapılan başvurular, alınacak dersi/dersleri açan anabilim/anasanat
dalı programına kayıt yaptırmak üzere yapılmış başvuru olarak değil, belirli dersleri almak için
yapılmış başvuru olarak değerlendirilir.

(2) Özel öğrencilik için yapılan başvurular; programlara yapılan başvuru sayısı, alınmak
istenen dersin özelliği ve kapasitesi göz önünde bulundurularak, adayın almak üzere başvur-
duğu dersi/dersleri açmış bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Özel
öğrencilik için yapılan başvuruların değerlendirme sonuçları ilgili EYK’da görüşülerek karara
bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, akademik bakımdan, derslerle ilgili olarak, lisansüstü programa
kayıtlı öğrenciler için öngörülen gerekli şartlara uymak zorundadırlar. Özel öğrenciler, diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Kayıtlı bulundukları dersleri bir kez izleyip, başarı notlarını alan özel öğrencilerin,
özel öğrencilik statüleri sona erer. Bir dersi yeniden almak, ya da yeni bir ders almak isteyen-
lerin, o ders için özel öğrenciliğe yeniden başvurmaları ve kabul edilip kayıt yaptırmaları ge-
rekir. Özel öğrencilere, aldıkları dersleri ve başarı notlarını gösterir bir belge, özel öğrencilik
statüsü açıkça belirtilerek verilir. Özel öğrenciler için not ortalaması hesaplanmaz.

Ders transferi
MADDE 16 – (1) Öğrencilerin mezun olduğu bir lisansüstü programda almış olduğu

dersler, başka bir lisansüstü programa, programın adı aynı olsa bile transfer edilemez. 
(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde herhangi bir yük-

seköğretim kurumundan, programa kayıtlı ya da özel öğrenci olarak aldığı ve başarmış olduğu
lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar; ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Bu
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şekilde transfer edilecek derslerin kredileri toplamı, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü
programda alması gereken derslerin kredileri toplamının %50’sini geçemez. Aynı enstitünün
aynı anabilim dalında alınmış dersler için bu fıkrada belirtilen kısıtlamalar uygulanmaz.

(3) Başka yükseköğretim kurumlarından alınmış derslere ilişkin ders transferleri, not
döküm belgelerinde orijinal ders adı, ders kodu ile yer alır. Alınan dersin kredi ve AKTS kredisi
karşılığı ile alınan notun Üniversitedeki eşdeğer harf notu karşılığı, ilgili EYK kararıyla tespit
edilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dı-

şından yapılacak yatay geçişlerde, başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu prog-
ramın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Yatay geçiş başvurularına ilişkin diğer
esaslar şunlardır:

a) Yatay geçiş başvurularının kabul veya reddine, başvurusu kabul edilen bir öğrencinin
evvelce almış olduğu derslerden hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul
edileceğine, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili EYK tarafından
karar verilir. Yatay geçiş yoluyla kabulde, ders transferi kapsamında geçerli sayılacak derslerin
kredileri toplamı, öğrencinin kayıt olacağı lisansüstü programda alması gereken derslerin kre-
dileri toplamının %50’sini geçemez. Aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek lisans
programları arasındaki yatay geçişlerde bu kısıtlama uygulanmaz.

b) Eşdeğer düzeydeki programlar arasında yatay geçiş başvurusunda bulunulabilir. Bu-
nun için öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış bu-
lunması ve genel not ortalamasının yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,50, doktora/sanatta
yeterlik için 4 üzerinden en az 2,70 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır.

c) Öğrencinin, aynı anabilim/anasanat dalının tezli-tezsiz yüksek lisans programları
arasında yatay geçiş başvurusu, kayıtlı bulunduğu programdaki ikinci yarıyılı ve en az dört
dersini başarı ile tamamladığında yapılır. Tezsiz programdan tezli programa geçiş için başvuru
yapacak öğrencinin, tezli program için gerekli ALES puanına sahip bulunması ve tezsiz yüksek
lisans genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. Öğrencinin kayıtlı bu-
lunduğu programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı programda geçirilmiş sayılır. Tezli-tezsiz yük-
sek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde, öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda
almış olduğu derslerden yeni programda da geçerli sayılanlar, yeni programda alınmış dersler
gibi not döküm belgesinde gösterilir ve işlem görür.

Öğrenim ücreti
MADDE 18 – (1) Öğrenim ücretleri, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli He-

yeti tarafından tespit edilir ve her yarıyıl başında, kayıt veya kayıt yenileme aşamasında ödenir.
Burslu öğrenciler dışında, öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları, azami öğrenim
sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik hakların-
dan yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini
ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşuluyla öğre-
nimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

Enstitüye kayıt yaptırma
MADDE 19 – (1) Enstitüye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Özel öğ-

renci kayıtları, ders ekleme-silme süresi sonuna kadar yapılabilir.
(2) Belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gidereme-

yenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.
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Kayıt yenileme
MADDE 20 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler

arasında yenilenir. Kayıt yenilemede öğrencinin alacağı dersler, tez, proje, seminer ve benzeri
çalışmalar da belirlenir. Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda
aldıkları derslere ekleme veya silme yapabilirler. Sadece mazeretleri Rektörlük tarafından kabul
edilen öğrencilerin kayıtları en geç ekle-sil süresi sonuna kadar yenilenebilir. Kaydını yenilet-
meyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve yeniden
kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri
akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tara-
fından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve
öğrencilik haklarından yararlanabilirler.

(2) Azami öğrenim sürelerini dolduran öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kayıt sildirme
MADDE 21 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçeyle Üniversite Öğrenci

İşleri Dairesi Başkanlığına başvururlar.
(2) Kaydı silinen öğrencinin öğrenim ücretinin derslerin başlangıcının birinci haftasında

%90’ı, ikinci haftasında %75’i, üçüncü haftasında %50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki
kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim, Ders Kayıtları, Sınavlar ve Değerlendirme

Danışmanlar
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı, ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez da-
nışmanı, öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversitede ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması
halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tez çalışmasının niteli-
ğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üni-
versite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Yüksek lisans da-
nışmanlarının en az iki yarıyıl bir lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler ve enstitüye bildirir. 

(3) Doktora programında anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanını, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye
önerir. Tez danışmanı ilgili EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede ilgili alanda öğretim üyesi bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğ-
retim üyesi danışman olarak atanabilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yöne-
tebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez
çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez
danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Dok-
tora danışmanlarının; en az dört yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl tezli yüksek lisans progra-
mında ders vermiş olmaları gerekir.
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(4) Sanatta yeterlik programlarında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için
danışmanlık yapacak, Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri ilgili EYK kararı ile kesinleşir. Danışman, öğretim
üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Üni-
versitede ilgili alanda öğretim elemanı bulunmaması halinde, ilgili anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ile ilgili EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan danışman
atanabilir. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta ye-
terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden de olabilir.

(5) Danışman atanıncaya kadar, bu görev ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından
yürütülür.

Derslere kayıt
MADDE 23 – (1) Danışman açık bulunan dersler arasından öğrencinin alacağı dersleri,

öğrenci ile birlikte tespit eder ve öğrenci bu derslere kayıt olur. Kayıtlı öğrenci sayısı, ilgili
EYK’ca önceden belirlenen sayının altında kalan dersler, ilgili EYK kararı ile açılmayabilir
ve bu dersler, kayıt yaptırmış olan öğrencilerin üzerinden silinir. Öğrenci, danışmanının uygun
bulması durumunda, alacağı dersleri, ilgili enstitünün diğer programlarında açılmış bulunan
derslerden seçebilir. Ayrıca, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın
onayıyla, Üniversitenin diğer enstitülerinde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte
olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora/sa-
natta yeterlik öğrencileri için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora/sanatta ye-
terlik öğrencileri için en fazla dört ders seçilebilir. 

(2) Bir öğrencinin alacağı derslerin tezli yüksek lisans programında en çok iki, tezsiz
yüksek lisans programında ise en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşulu ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile lisans
düzeyindeki derslerden seçilebilir.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde, o yarıyılda aldıkları ders-
lere, danışmanlarının onayı ile ekleme veya silme yapabilir. Ancak, yapılacak ders silme işlemi
sonucunda, o derse kayıtlı öğrenci sayısının 7 nci madde uyarınca belirlenen sayının altına düş-
mesi durumunda, o ders için silme işlemi yapılmaz.

Derslere devam
MADDE 24 – (1) Derslere, laboratuvar ve uygulama çalışmalarına ve öğretim eleman-

larınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumlarına
ilişkin esaslar ilgili EYK tarafından belirlenir.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav yapılır. Öğretim elemanı,

ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Her yarıyıl
sonunda yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ders başarı notunun verilmesinde, tüm sınav sonuçları
ve yarıyıl içi çalışmaları ile derslere devam ve katılım göz önünde tutulur. Sınavların şekline,

Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 20 Ocak 2017 – Sayı : 29954



ağırlıklarına ve notlara, ilgili öğretim elemanı karar verir. Jürilere yapılacak sözlü sunuşlar da
dahil olmak üzere, sanat alanlarında performans, sergi, resital, konser, temsil, gösteri gibi et-
kinlikler, sözlü sınav ya da sunuş olarak değerlendirilebilir.

(2) Ders başarı notları, ilgili anabilim/anasanat dalları tarafından ilgili müdürlüğe verilir
ve ilân edildikten sonra kesinleşir.

Ders başarı notları
MADDE 26 – (1) Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğ-

rencilere başarı notu olarak verilir. Harfler ve harflerin katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
Harf Notu Katsayısı

A 4,0
A- 3,7
B+ 3,3
B 3,0
B- 2,7
C+ 2,3
C 2,0
Y 0,0
P 0,0
Z 0,0
F1 0,0
F2 0,0

(2) Notlarla ilgili diğer esaslar şunlardır:
a) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten başarı notu olarak yüksek

lisans programında en az (C), doktora/sanatta yeterlik programında en az (C+) alması gerekir.
b) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlamak veya ilgili EYK’ca bunlara eşdeğer

kabul edilen dersleri almak zorundadır.
c) (E) notu; 28 inci maddede belirtilen nedenlerle ders için gerekli çalışmaları tamam-

layamayan veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrencilere verilen geçici nottur.
ç) (Y) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer kredisiz derslerinden

başarılı olan öğrencilere verilir.
d) (Z) notu; tez, dönem projesi, seminer, doktora yeterlik ve diğer kredisiz derslerinden

başarısız olan öğrencilere verilir.
e) (P) notu; Yüksek Lisans Tezi II ve Doktora Tezi IV çalışmalarını başarı ile sürdüren

öğrencilere verilir.
f) (F1) notu; derse devam ettiği halde başarısız olan, (F2) notu ise devamsızlık nedeniyle

o dersten başarısız sayılan öğrencilere verilir.
g) (Y), (Z) ve (P) notları, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz.
Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 27 – (1) İlan edilen bir sınav sonucuna veya başarı notuna itirazı olan bir öğ-

renci, bu itirazını, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak yapar. Ders sorumlusunun inceleme sonucu vereceği karar kesindir.
Yapılan başarı notu düzeltmeleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yazı ile
ilgili müdürlüğe bildirilir.

(2) Ders sorumlusu, yaptığı bir değerlendirme hatasını kendisi tespit ettiği takdirde, ge-
rekli düzeltmeyi yaparak öğrencisini bilgilendirir. Bu düzeltme ilan edilen başarı notunda bir
değişiklik gerektiriyorsa, bu durum ve yapılması gereken değişiklik, ders sorumlusu tarafından
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yazılı olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili müdürlüğe bildirilir. Ya-
pılan değişiklik müdürlük tarafından öğrenciye yazılı olarak duyurulur. Başarı notları, not ila-
nını izleyen yedi iş günü sonunda kesinlik kazanır ve değiştirilmez.

Mazeret sınavları
MADDE 28 – (1) Üniversitece belirlenen esas ve usullere uygun olarak sağlık raporu

alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde, Başkent Üniversitesi Sağlık,
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca verilen veya onaylanan raporunu ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde mazeretli kabul edilir ve sınavlara gi-
remez, ancak rapor bitiminden sonra, mazeret sınavlarına girebilir. Bir yarıyılda beş hafta veya
daha fazla süreli raporu olan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılırlar.

(2) Öğrenciye, haklı ve geçerli bir nedeni olması ve talep etmesi halinde ilgili öğretim
elemanının uygun görüşü ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile mazeret sınavına
girme hakkı verilebilir. Mazeret sınavlarının yapılışına ilişkin esaslar ilgili EYK’ca  belirlenir.

(3) Mazereti nedeniyle veya ders sorumlusunun eksik bulduğu bir uygulamalı çalışma-
sını tamamlayabilmesi için (E) notu alan öğrenci, notların ilânını izleyen on beş gün içinde,
mazeret sınavına girmek veya gerekli çalışmaları tamamlamak zorundadır. Öğrencinin maze-
retinin devam etmesi halinde, ilgili EYK’ca en fazla izleyen yarıyıl başına kadar bu sürenin
uzatılmasına karar verilebilir. Belirlenen süre içinde çalışmalarını tamamlayamayan veya ma-
zeret sınavına girmeyen öğrencilerin (E) notları kendiliğinden (F1) veya (Z) notuna dönüşür.

Not ortalamalarının hesaplanması
MADDE 29 – (1) Bir dersten kazanılan AKTS kredisi, o dersin AKTS kredisi ile öğ-

renciye takdir edilen başarı notu katsayısının çarpımıyla bulunan sayıdır.
(2) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyıl kayıt olunan derslerden kazanılan AKTS kredileri

toplamının, kayıt olunan derslerin AKTS kredileri toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.
(3) Genel not ortalaması, öğrencinin programa girişinden itibaren kayıt olunan derslerin

tümünden kazanılan AKTS kredileri toplamının, kayıt olunan tüm derslerin AKTS kredileri
toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Tekrar edilen veya not yükseltmek için alınan derslerde, yaz öğretimi dahil, önceki
not ne olursa olsun, en son not esas alınır.

(5) Ortalamaların hesaplanmasında sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleğiyle ilgili

uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kul-
lanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az ol-
mamak kaydıyla, en az on ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi
kredisiz olup Y veya Z notu ile değerlendirilir.

Süre
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu süre sonunda derslerini ve dönem projelerini başarıyla tamamlayamayan öğren-
cilerin ilişiği kesilir.
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Dönem projesi
MADDE 32 – (1) Öğrenci dönem projesi dersine, danışmanının görüşüne dayalı olarak,

ikinci veya üçüncü yarıyıl başında kaydolur. Dönem projesi ders sorumlusu, öğrencinin 22 nci
madde uyarınca atanan danışmanıdır. Öğrencinin dönem projesi konusu, öğrencinin eğilimleri
de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir ve ilgili anabilim dalı başkan-
lığınca enstitüye bildirilir. Öğrenci, yarıyıl sonunda anabilim dalı başkanlığınca ilan edilen ta-
rihlerde projesini jüriye sözlü biçimde sunmak ve yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem
projesinin değerlendirilme işlemi, sunuşu dinleyen ve yazılı raporu okuyan tezsiz yüksek lisans
dönem projesi sınavı jürisi tarafından yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans dönem projesi sınavı jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığı ta-
rafından görevlendirilen, biri öğrencinin dönem projesi ders sorumlusu olmak üzere üç asıl,
bir yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde o programda ders verebilecek
niteliklere sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(3) Dönem projesi raporu, ilgili enstitünün dönem projesi yazma kılavuzuna göre ha-
zırlanır ve yazılır. Dönem projelerinin sunuş ve rapor teslim tarihleri, sınav tarihleriyle birlikte
ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrenciye bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğinin yanı sıra, mesleği
ile ilgili uzmanlaşma alanlarında kapsamlı bilgi ve uygulama becerisi kazandırmaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışması
olmak üzere en az toplam 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup Y veya Z notu ile değerlendirilir. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden
itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini
ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi
içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyi-
cilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Süre
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. 

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 35 – (1) Öğrencinin tez konusu ve tezin önerilecek başlığı, öğrencinin eği-

limleri de göz önünde bulundurularak, danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci tarafından, da-
nışmanı denetiminde hazırlanacak tez önerisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca de-
ğerlendirildikten sonra, öğrencinin yüksek lisans programına başlamasından itibaren en geç
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ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirilir ve ilgili EYK onayı ile kesinleşir. Tez konusu
üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler, danışmanın önerisi, ilgili anabilim dalı
başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kararı ile yapılır.

Tez jürisi
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamla-

yarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte, tez
jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Yüksek lisans
tez jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın  kararı ile atanır.
Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl ve
biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

Tez sınavı
MADDE 37 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak

ve yüksek lisans tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez, ciltlenmemiş haliyle,
jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan
İntihal Raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim edilir.

(2) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde,
ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının çağrısı üzerine toplanarak öğrenciyi tez sınavına
alır. Tez sınavı, yapılan çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok doksan dakika sü-
relidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz.
İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili mü-
dürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci
kez toplanamayan jüriler hakkında ilgili EYK kararına göre işlem yapılır.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt
çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri kararı en geç üç işgünü içinde, bir tuta-
nakla ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ilgili müdürlüğe bildirilir.

(4) Tezi için düzeltme kararı verilen öğrenci en çok üç ay içinde, gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Üç aylık süre içinde tez sınavına
girmeyen öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(5) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(6) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS

kredi yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz
yüksek lisans programına geçişi sağlanır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşma yeteneği kazandırmaktır. Öğrencinin bu yeteneğini, özgün ve yenilik içeren bir bilimsel
tez çalışmasını tamamlayarak ortaya koyması gerekir. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak
tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni
bir alana uygulama niteliklerinden en az birini kapsaması gerekir.
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(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki
kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
300 AKTS kredisinden oluşur. 

(3) Seminerde, öğrencinin yapacağı tez çalışmasıyla ilgili konulardaki bilgi derinliğini
ve tezi için yaptığı ön araştırma, hazırlık ve planlamalarını, yarıyıl sonundaki sınav dönemi
içinde belirlenen tarihte, yaklaşık elli dakikalık bir sunuşta açıklaması istenir. Seminer izleyi-
cilere açıktır. Semineri izleyen öğrenci danışmanı, öğrencisinin başarı notuna karar verir.

Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortala-
ması 4 üzerinden 2,70’in altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarı ile tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan, tez önerisi kabul
edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar
tamamlayamadığı için tez savunma sınavına giremeyen öğrencilerin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar veya doktora tezinde başarılı
olamayanların, talepleri halinde ilgili EYK’ca gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer
koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişi sağ-
lanır.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlarla

doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. 

(2) Öğrenciler, derslerini ve seminerini başarıyla tamamladıklarında açılacak olan ilk
doktora yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen
öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenci, o sınav-
dan başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen, ilgili EYK’ca onay-
lanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. İlgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın kararı ile komite üyeleri
değiştirilebilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla yeterlik sınav jürileri kurar. Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik komitesince önerilen ve
ilgili EYK’ca kabul edilen en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğ-
retim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
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karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ye-
terlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından olu-
şan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik komitesi/jürisi; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla
karar verir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen
üç iş günü içinde bir tutanakla Müdürlüğe bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora progra-
mıyla ilişiği kesilir. 

(6) Yeterlik komitesi/jürisi gerekli gördüğü durumlarda, yeterlik sınavında başarılı olan
bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile toplam ders yükünün 1/3’ünü geçmemek
koşuluyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek bu ders-
leri başarmak zorundadır. Öğrencinin tez çalışmalarıyla ilgili işlemlerin başlatılması için, faz-
ladan alacağı dersleri tamamlaması beklenmez.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrencinin talepte bulunması halinde, ilgili EYK’ca, gerekli AKTS kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, yüksek lisans prog-
ramına geçişi sağlanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve ilgili EYK’ca kabul edilen bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının gerekçeli önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile komite üyeliklerinde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez
önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine
dağıtır. 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisini inceleyerek adayı savunma
sınavına alır. Sınav sonunda tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, dü-
zeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

(3) Tez konusu üzerinde daha sonra yapılması istenilen değişiklikler, danışmanın öne-
risi, tez izleme komitesi ile anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili EYK’nın kara-
rıyla yapılır.
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(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, tez izleme komitesi toplantı tarihinden itibaren yedi
iş günü içerisinde, danışmanının ve/veya tez konusunun değiştirilmesini isteyebilir. Bu durumda
yeni bir tez izleme komitesi oluşturulabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci üç ay içinde danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden
tez önerisi savunma sınavına alınır. Bu sınavda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ilişiği ke-
silir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmiş sayılır. 

Tez çalışması
MADDE 43 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde ve 38 inci maddede belirtilen
niteliklere uygun olarak tezini hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır.  Öğrenci, toplantı
tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana ka-
dar yapılan çalışmaların özeti ve sonraki dönemde yapılacak çalışmalar belirtilir. Öğrenci bu
çalışmalarını komite önünde sözlü olarak savunur. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince
başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı baş-
kanlığınca toplantı tarihini izleyen üç işgünü içinde enstitü müdürlüğüne bir tutanakla bildirilir
ve bu karar, verilecek tez notuna esas oluşturur.

(3) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
rencinin ilişiği kesilir. 

Doktora tez jürisi
MADDE 44 – (1) Doktora tezinin savunmasından önce öğrenci tezini tamamlayarak

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte, tez jürisi
oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Doktora tez jürisi, da-
nışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EYK’nın onayı ile atanır. Tez jürisi, öğ-
rencinin tez izleme komitesinde bulunan üç öğretim üyesi ile en az ikisi Üniversite dışından
olmak üzere beş asıl, en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Da-
nışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışman olması duru-
munda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(2) Jüri, zorunlu haller dışında değiştirilmez.
Tez sınavı
MADDE 45 – (1) Öğrenci tezini, enstitü tez yazma kılavuzuna uygun biçimde yazmak

ve doktora tez jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavına girebilmek için,
öğrencinin teziyle ilgili bir konuda tek başına veya başka araştırmacılar ile birlikte yaptığı en
az bir yayınının, EK’ca niteliği belirlenmiş dergilerden birinde basıma kabul edilmiş olması
ve son tez izleme komitesi toplantısında öğrencinin çalışmalarının başarılı bulunması gerekir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir. 

(3) Tez, ciltlenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltılarak, Üniversitece belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu ile birlikte, jüri üyelerine teslim edilir.
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(4) Doktora tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay
içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav dinleyicilere açık ola-
rak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle katılamayan asıl
üye/üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye
ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tuta-
nakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir
toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme, ilgili
EYK karar verir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Jüri kararı, en geç üç iş günü içinde bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğınca müdürlüğe bildirilir. 

(6) Tez çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. 
(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde, gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre sonuna kadar tez sınavına girmeyen
öğrencinin tezi reddedilmiş sayılır.

(8) Lisans derecesine dayalı doktora programı öğrencilerinden tezde başarısız olanların,
talepte bulunmaları halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS kredi yükü, proje ve benzeri diğer
koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına geçişleri
sağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının amaç ve kapsamı
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve özgünlüğü amaçlayan, doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-
lenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ya da
genel not ortalaması 4 üzerinden 2,70’in altında olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS kredi yükü, proje ve
benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakı yapılarak, varsa tezsiz yüksek lisans programına
geçişi sağlanır.

Tez, sergi veya proje çalışması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisi bir tez, sergi, proje, resital, konser veya

temsil çalışması yapmak zorundadır. Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili enstitü tez yazma
kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını
jüri önünde sözlü olarak savunur.

Sanatta yeterlik çalışması jürisi
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışması savunmasından önce öğrenci tezini ta-

mamlayarak danışmanına sunar. Danışman çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü
ile birlikte, sanatta yeterlik çalışması jürisi oluşturulması talebini ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığına bildirir. Sanatta yeterlik çalışması jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine ilgili EYK’nın onayı ile atanır. Sanatta yeterlik çalışması jürisi, biri
öğrencinin danışmanı ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş asıl, en az biri Üni-
versite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. İkinci danışman olması durumunda, bu danışman oy hakkı olmaksızın jüride
yer alabilir.

(2) Jüri, zorunlu haller dışında değiştirilmez. 
Sanatta yeterlik çalışması sınavı
MADDE 50 – (1) Öğrenci, 48 inci maddede belirtilen tezini veya yazılı belgesini, cilt-

lenmemiş haliyle, jüri üyesi sayısı kadar çoğaltarak, Üniversitece belirlenen usul ver esaslar
çerçevesinde alınan İntihal Raporu ile birlikte jüri üyelerine teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik çalışması jürisi, çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tarihi önceden ilan edilen sınav
dinleyicilere açık olarak yapılır ve en çok iki saat sürelidir. Bu toplantıya mazereti nedeniyle
katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili anasanat dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet
edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapılmaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı
için durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgili müdürlüğün görüşü de alınarak en geç on beş gün
içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak
işleme ilgili EYK karar verir.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, dü-
zeltme veya ret kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 
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(4) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(5) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay

içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik
çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sa-
natta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Altı aylık süre
sonuna kadar savunma sınavına girmeyen öğrencinin sanatta yeterlik çalışması reddedilmiş
sayılır.

(6) Lisans derecesine dayalı sanatta yeterlik programı öğrencilerinden sanatta yeterlik
çalışmasında başarısız olanların talepte bulunmaları halinde, ilgili EYK’ca gerekli AKTS kredi
yükü, proje ve benzeri diğer koşulları sağlamak üzere intibakları yapılarak, varsa tezsiz yüksek
lisans programına geçişleri sağlanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM
İzinler, Mezuniyet ve Diplomalar

İzinli sayılma
MADDE 51 – (1) Haklı ve geçerli bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda olan ya

da öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi bir olanakla karşılaşan
öğrenciye, danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili
EYK’nın kararı ile en çok bir yıla kadar izin verilebilir. Acil durumlar dışında izinler, karar ta-
rihini izleyen yarıyıldan itibaren başlar. Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan
izin başvuruları için, o yarıyılda da izin başlatılabilir. İzin süresi sonunda öğrenci, kaydını ye-
nilemek zorundadır. İzin süresi sonunda dönmeyenlerin ya da kaydını yenilemeyenlerin kayıt-
ları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır ve bu öğrenciler yeniden kayıt yap-
tırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kayda geldikleri akade-
mik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa ilgili EYK tarafından
intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler ve öğren-
cilik haklarından yararlanabilirler İzinli öğrenciler, izinlerini kısa keserek dönüş yapabilirler.
İzinli sayılan süreler azami eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Askerlik görevleri nedeniyle enstitülerden geçici olarak ayrılan öğrenciler, izinli sa-
yılır.

İzinli sayılamayacak öğrenciler
MADDE 52 – (1) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali ya da

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre, yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma
ya da çıkarma cezası alan öğrenciler izinli sayılmazlar.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme
MADDE 53 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlü-

lükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında, altı kredi karşılığı ücret öderler. Bu
ücreti ödemeyen öğrencilerin kayıtları azami öğrenim sürelerinin sonuna kadar askıya alınır
ve yeniden kayıt yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu öğrenciler kay-
da geldikleri akademik yıl geçerli olan öğrenim ücretini ödemek ve yürürlükteki programa
ilgili EYK tarafından intibakları yapılmak koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilirler ve öğrencilik haklarından yararlanabilirler.
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Mezuniyet ve diplomalar
MADDE 54 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans programları öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek
lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki prog-
ramın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. 

(2) Tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için
gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, kayıtlı bulunduğu tezli yüksek lisans, doktora
veya sanatta yeterlik programını başarıyla tamamlayan öğrencinin mezuniyetine, ilgili EYK’ca
karar verilir. Öğrencinin hakkında mezuniyet kararı alınabilmesi için tez veya çalışmanın, ens-
titünün tez yazma kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış, basılmış ve ciltlenmiş yeterli sayıda
kopyası ile birlikte aşağıda belirtilen belgelerin, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç
bir ay içinde, ilgili enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tez veya çalışmanın kaydedildiği yeterli sayıda CD,
b) Üniversite kütüphanesi ve YÖK’çe istenen, tez veya çalışma için doldurulmuş tez

veri giriş formu ve izin belgesi,
c) Üniversitece belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan İntihal Raporu.
(3) İlgili EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşul-

ları yerine getirmeyen öğrenciler, koşulları yerine getirinceye kadar diplomalarını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet
tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulu-
nan uygulamalı sınav tarihi, diğer programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez
sınavı tarihidir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK
tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye YÖK tarafından onaylanan sa-
nat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı son-
rasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.  

(7) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
tezlerinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunul-
mak üzere, YÖK Başkanlığına gönderilir. 

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 55 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Diğer hükümler
MADDE 56 – (1) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-

törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Hüküm bulunmayan haller
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 58 – (1) 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler, doktora programlarına başvurabilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesinin altıncı fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP
TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/1/2002 tarihli ve 24633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yö-
netmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Kurul, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Merkez Müdürünün önereceği 15 öğretim elemanı
arasından Rektör tarafından belirlenen 10 kişiden oluşur. Genel Kurul üyelerinin görev süresi
üç yıldır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7
Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci mad-
desinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan veya mezun olmuş öğrenci-
lerden; ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucu ve yatay geçiş ile Üniversitenin fakülte/yük-
sekokul/meslek yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları
veya mezun oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları dersler için, ilk
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kayıt yaptırdığı dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencisi oldukları dekanlı-
ğa/müdürlüğe başvurarak muafiyet talebinde bulunabilir. Zamanında yapılmayan başvurular
konusunda ilgili birimin yönetim kurulu yetkilidir.”

“(4) Yurt içi öğrenci hareketliliği kapsamında alınan dersleri, öğrencilerin talebi ve ilgili
bölümün görüşü doğrultusunda fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu karara
bağlar. Değişim programlarında ve yaz okulunda alınan notlar, 31 inci maddenin ikinci fıkra-
sının (b) bendi dikkate alınarak değerlendirilir. Değişim programlarında ve yaz okulunda alınan
harf notlarında dersin geçme durumu başarısız olarak değerlendirildiği takdirde anılan ders ba-
şarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik  yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL
HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2015 tarihli ve 29434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üni-
versitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönet-
meliğinin 11 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Derslerin belirli bir yabancı dille veya Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma
olarak verildiği programlara kayıtlı olup zorunlu hazırlık gören öğrenciler için başarı notu 100
tam puan üzerinden en az 66 (CB)’dır. Bu programlar dışında isteğe bağlı hazırlık eğitimi olan
programlarda ise başarı notu 100 tam puan üzerinden 60 (CC)’tır. Bu şartları sağlayan öğren-
ciler yıl sonunda başarı belgesi almaya hak kazanırlar.

(4) 66 (CB) ve 60 (CC) geçme notuna göre harf notları ve puanlar aşağıda gösterilmiştir:
Puanlar Notlar
88-100 AA
80-87 BA
73-79 BB
66-72 CB
60-65 CC”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/3/2012 28240

2- 1/8/2014 29075

3- 19/4/2015 29331

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/8/2015 29434
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MECBURİ STANDARD TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: MSG - MS – 2016/19)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, standardların mecburi uygulama durumuna ilişkin

hususları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/6/1930 tarihli
ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
ile 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.

Mecburi standardlar
MADDE 3 – (1) 25/1/2011 tarihli ve 27826 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan mülga Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2011/2)’nin Ek:1 Bölüm 2’sindeki
standardlardan, bu Tebliğin Ek-1’indeki listede yer alan standardlar mecburi uygulamadadır.

Uyma zorunluluğu
MADDE 4 – (1) Ekli listedeki standardlar kapsamına giren ürünleri üreten ve piyasaya

arz edenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.
Temin
MADDE 5 – (1) Ekli listedeki standardlar, TSE merkez teşkilatından veya il temsilci-

liklerinden temin edilir. İletişim bilgilerine TSE’nin internet sitesinden ulaşılabilir.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 6/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’inde Gümrük Tarife Pozisyonu (GTP)

ve tanımları yer alan eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru

ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin Ek-1’indeki tabloda GTP ve tanımları yer alan eşyanın

ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece

söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep top-

lama yöntemi ile yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-2’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-3’te

yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi

Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekir. Taleplerin değerlendirilme-

sinde genel evrak giriş tarihi esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular

değerlendirmeye alınmaz.

(3) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-

vuru yapması gerekmektedir.

(4) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Ek-2’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-3’te yer alan başvuruya

eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, ku-

rum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife

kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak

karşılanır.
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(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından

daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sar-

fiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve kendilerine

tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya bir-

kaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından

daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir

tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenle-

nebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup

bu süre uzatılamaz.

(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip,

on beş gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Mü-

dürlüğü) iade edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata

ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek

imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek

ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin,

ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması zorunludur.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 8 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz

hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler

ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi ol-

masından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılma-

mış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen, tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi ol-

ması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler

ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdür-

lüğü) iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya

bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 9 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal

lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı (yalnızca fiziksel olarak

düzenlenenler için) ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması

halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)

sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve

ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-

lepler değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı

(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 19/3/2016 tarihli ve 29658 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı

Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında

Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

YALNIZ DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN

REÇİNE ASİTLERİ İLE YALNIZ TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN

TRİOKSİT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2016 tarihli ve 2016/9513 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen re-

çine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife

kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı

MADDE 3 – (1) Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması

Hakkında Karar uyarınca, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve do-

ğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının

dağıtımı ile 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör itha-

latında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tari-

hinden itibaren on iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-2’de

yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi

Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değer-

lendirilmesinde Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi esas alınır. Süresi içinde yapılma-

yan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Birden fazla eşya için başvuruda bulunacak firmaların her bir eşya için ayrı bir baş-

vuru yapması gerekir.

(4) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Ek-1’de yer alan ithal lisansı başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya

eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, ku-

rum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
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Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife

kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak

karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından

daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sar-

fiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve kendilerine

tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya bir-

kaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı miktarından

daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir

tebliğ ile yapılabilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansı fiziksel olarak düzenle-

nebileceği gibi elektronik olarak da düzenlenebilir.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçerli olup

bu süre uzatılamaz.

(3) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip,

on beş gün içerisinde, firmalara verilen lisansın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Mü-

dürlüğü) iade edilir.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler

MADDE 6 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisansları kapsamında yapılan ithalata

ilişkin gerekli düşümler ilgili gümrük idaresi tarafından ithal lisansının arka yüzüne işlenerek

imza ve mühür altına alınır. Bu sayfada yer kalmaması halinde ise yeni sayfa ilave edilerek

ilave edilen sayfa adedi ithal lisansının aslına derç edilerek imza ve mühür altına alınır.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin,

ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

İthal lisansı devri

MADDE 7 – (1) İthal lisansı kapsamındaki ithalatın, ithal lisansı sahibi firma tarafından

yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

İthal lisansının zayii

MADDE 8 – (1) Fiziksel olarak düzenlenen ithal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz

hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler

ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi ol-

masından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılma-

mış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.
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(2) Fiziksel olarak düzenlenen, tamamı kullanılmış bulunan bir ithal lisansının zayi ol-

ması halinde, zayi olmasına ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler

ile başvurulması durumunda, ithal lisansı aslının Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdür-

lüğü) iade edilmesi şartı aranmaz.

(3) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat

Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya

bildirilir.

İthal lisansının revizesi

MADDE 9 – (1) İthal lisansının üzerinde kayıtlı hususlara ilişkin olarak ihtiyaç olması

halinde, Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü) resen değişiklik yapabilir. Adına ithal

lisansı düzenlenen firma tarafından, ithal lisansı firma nüshasının aslı (yalnızca fiziksel olarak

düzenlenenler için) ve değişiklik talebine ilişkin ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte başvurulması

halinde, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü)

sonuçlandırılır. Söz konusu başvurunun, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve

ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik ta-

lepler değerlendirmeye alınmaz.

Yetki

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya,

düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı

(İthalat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 tarihli ve 95/7606

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mev-

zuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 12 – (1) 22/3/2016 tarihli ve 29661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal

Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri İle Yalnız Titanyum Oksit ve Tungs-

ten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK DEFTERLERİNİN BASKI ŞEKLİNE VE BANKALARIN HAMİLE 

ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞU MİKTARIN BELİRLENMESİNE 
İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(SAYI: 2017/1)

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Def-
terlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlen-
mesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binikiyüzdoksan Türk Li-
rası” ibareleri “bindörtyüzon Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “yediyüzkırk Türk Lirası”
ibareleri “sekizyüzonbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı

yürütür.
—— • ——
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—— • ——
DÜZELTME

14/01/2017 tarihli ve 29948 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 14 üncü maddesinde yer alan “6 ncı” ibaresi Adıyaman
Üniversitesinin 19/01/2017 tarihli ve 63719281-010.03-E.380 sayılı yazısına istinaden “7 nci”
olarak düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/339 

Karar No : 2015/377 

Sanık : DURMUġ ÜNAL: Ahmet ile Samiye oğlu, 01/05/1972 Erbaa d.lu. Tokat 

Erbaa, Değirmenli Mah. Nüf. kyt. Yeni Mah. Ġmaret Cad. N: 29 K. 2 

Küçükçekmece/ĠSTANBUL T.C. 54901545238 

Suç : Kullanmak için UyuĢturucu veya Uyarınca Madde Satın Almak, Kabul 

Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak 

Suç Tarihi : 28/10/2009 

Karar : MAHKUMĠYET 

Karar Tarihi : 14/12/2015 

Sanık hakkında mahkememizde gıyabında yapılan açık duruĢma hitamında: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Sanık DURMUġ ÜNAL'ın TCK 191/1, 62, 53/1-2 Fıkraları ile 3. fıkranın 1. cümlesi 

TCK'nın 191/8 maddesi hükümleri ile CMK'nun değiĢik 231, 231/7, 231/8, 231/10, TCK 63, 54 

maddeleri hükümleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA; 

Sanığın yokluğunda verilen karar yapılan tüm araĢtırmalara rağmen sanığa tebliğ 

edilmediğinden 7201 sayılı Yasanın 29. 30. ve 31. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar 

verilmiĢtir. 

Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete‘de yayınından itibaren (15) gün içerisinde 

sanık tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı taktirde, kararın sanığa tebliğ edilmiĢ, kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan masrafının sanıkdan alınacağı tebliğ yerine kaim olmak üzere, 

Ġlan olunur. 11030 

—— •• —— 

Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2016/10661 

Suç : Mühür bozma 

Suç Tarihi : 10/12/2012 

Sanık : AVNĠ GÖKÇAY - 11293263782 T.C. Kimlik numaralı, DevriĢ ve Fatma 

oğlu, Ankara - 14/02/1957 doğumlu, Ankara Ġli Mamak Ġlçesi Gülseren 

Mahallesi/Köyü Cilt No: 18, Hane No: 36, BSN: 8'de nüfusa kayıtlı, Gülseren 

Mahallesi Plevne Cad. No: 152 Mamak/ANKARA adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 

verilen 19/06/2014 gün ve 2013/126 Esas - 2014/248 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 BaĢsavcılığı 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 BaĢsavcılığının 

sanığın mahkumiyetine dair kurulan hükmün ONANMASI isteyen 21/11/2016 gün ve 

11/2014/351162 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 471/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SĠMĠTLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval Simitlik un, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız ve Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.01.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 536/1-1 

————— 

ZEYTĠNYAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Lt Zeytinyağı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.01.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 537/1-1 

————— 

ROLL EKMEK POġETĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.000 Kg Kepekli Roll Ekmek PoĢeti, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.01.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 538/1-1 
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EKMEĞĠN TOPTAN SATIġI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Adana BüyükĢehir Belediyesi Ekmek Fabrikalarında Üretilen Ekmeğin ġartname 

Hükümleri Doğrultusunda Toptan SatıĢı iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35. Maddesinin 

(a) fıkrasına göre Kapalı Teklif Usulü Ġle Ġhaleye KonulmuĢtur. 

2 - Bu iĢin ihalesinde 16 Nisan 2002 Tarih ve 24728 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 

Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı‘nın Uygun Bedele ait tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır. 

3 - ĠĢin tahmin edilen bedeli 30.241.350,00 TL, geçici teminatı ise 907.240,50 TL‘dir. 

4 - Ġhale 01.02.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00‘de Adana BüyükĢehir Belediyesi 

Encümen Salonunda yapılacaktır. 

5 - Ġhale ġartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz ĠĢletme ve ĠĢtirakler Daire 

BaĢkanlığında mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilecektir (Ġhale Dosya Bedeli 

200,00 TL‘ dir). 

6 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını 01.02.2017 ÇarĢamba günü saat 12:00‘ye kadar Adana 

BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri Kararlar Daire BaĢkanlığına sıra numarası alındı karĢılığında 

vermeleri gerekmektedir. 

7 - Ġhaleye katılabilmek için; 

a. Kanuni ikametgahı olması 

b. Tebligat Ġçin Adres Beyanı, 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi vermesi (2016 yılı) 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmıĢ belge, 

3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

d. Ġmza sirküleri vermesi, 

1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge 

e. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

f. Ortak giriĢim olması halinde ihale Ģartnamesindeki örneğine uygun noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi (Pilot Firmanın en çok hisseye 

sahip olması zorunludur. Ortakların hisse oranları ortaklık sözleĢmesinde belirtilecektir) 

g. Örneğine Uygun BaĢvuru Dilekçesi 

h. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 20 Ocak 2017 – Sayı : 29954 

 

ı. Ġhale konusu iĢin keĢif bedelinin asgari %10‘u kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya 

yine asgari %10‘u kadar kullanılmamıĢ teminat kredisi olması (Banka referans mektubu genel 

müdürlük teyitli olacaktır) 

i. 2886 sayılı kanuna göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı 

j. Ġstekli Ģirket ise kanıtlayıcı belge (Ticaret Sicil Gazetesi) 

k. Ġsteklinin gerçek veya tüzel kiĢilik durumuna göre gelir/kurumlar vergileri borcu 

olmadığına dair bağlı bulundukları vergi dairesinden ihale ilan yayım tarihinden sonra alınan 

belge (belgenin aslı verilecektir). 

l. ĠĢ Araçları Taahhütnamesi 

m. Personel Taahhütnamesi 

n. Halen taahhüdündeki iĢler bildirisi ve belgeleri 

o. Son 15 yılda müteahhit veya taĢeron olarak yapmıĢ olduğu iĢler bildirisi ve belgeleri 

ö. Dosya alındı makbuzu, 

p. Adana BüyükĢehir Belediyesi adına alınmıĢ 907.240,50 TL tutarındaki geçici teminata 

ait alındı veya banka teminat mektubu. 

r. Ġhaleye katılabilmek için örneğine uygun Teklif Mektubu 

8 - BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 549/1-1 

—— • —— 

PARK VE KAFETERYA 10 (ON) YILLIK SÜRE ĠÇĠN KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Altıntop Mahallesi, 

ÇaybaĢı Caddesi, No: 1 adresinde bulunan Candoğan Parkı ve Kafeteryası 10 (on) yıllık süre için 

kiraya verilecektir.  

Madde 2. Ġhale, Denizli BüyükĢehir Belediyesi Encümenince, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır. 

Madde 3. Ġhale, 01.02.2017 ÇarĢamba günü saat 14:15‘de Denizli BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mah. Lise Cad. No: 2 Kat: 1 de bulunan 

Denizli BüyükĢehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.  

Madde 4. Muhammen Bedel: KDV hariç 25.000,00-TL/ay (300.000,00-TL/yıl) olup 

Geçici Teminat: 90.000,00.-TL‘dir. 

Madde 5. Ġhale Ģartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli BüyükĢehir 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Lise 

Cad. No: 2 Kat: 5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir. 

Madde 6. Ġstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14:15‘e kadar Denizli BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararları Dairesi BaĢkanlığına kayıt numarası alarak teslim edecekler 

veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.  

Madde 7. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgelerin aslını veya 

noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: 
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A. Gerçek KiĢiler; 

a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüklerinden tasdikli 

ikametgah belgesi 

b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti. 

c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve 

vekalet edene ait imza beyannamesi. 

d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu. 

e. ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen teklif mektubu 

f. Kafeterya iĢletme zincirine ait marka patent tescil belgesi 

g. Marka patentine sahip firma tarafından düzenlenmiĢ, Ģube sayısını ve Ģubelerini 

gösteren belge. 

h. Ġstekli marka patentine sahip olan firma değilse; firma bünyesinde franchise (bayilik) 

yapmakta olduğuna veya yapacağına (ön anlaĢma/protokol) dair belge. 

B. Tüzel KiĢiler; 

a. Tebligat için adres beyanı. 

b. Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge.  

c. Ġlgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi. 

e. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu.  

f. ġekli ve içeriği Ģartnamede belirlenen teklif mektubu 

g. Kafeterya iĢletme zincirine ait marka patent tescil belgesi 

h. Marka patentine sahip firma tarafından düzenlenmiĢ, Ģube sayısını ve Ģubelerini 

gösteren belge. 

i. Ġstekli marka patentine sahip olan firma değilse; firma bünyesinde franchise (bayilik) 

yapmakta olduğuna veya yapacağına (ön anlaĢma/protokol) dair belge. 

C. Ortak giriĢimler; Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her birinden (A) 

veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği Ģartname ekinde 

verilen iĢ ortaklığı beyannamesi,  

Madde 8. BaĢvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi 

olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, Ġdareye verilen veya ulaĢan 

teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır. 

Madde 9. Bu iĢin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak iĢlemlerde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

hükümleri uygulanır. Ġhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. 

Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana 

gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 456/1-1 
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KRAFT KAĞIT TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait iĢletmelerimizin ihtiyacı olan 4.020.000 adet Kraft Kağıt Torba 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.02.2017 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale 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 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6‘sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Bu ihalede firmalar ihale miktarının tamamına teklif verebileceği gibi ½‘lik kısmına da 

teklif verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 30/1-1 

————— 

200 GR. DEMLĠK SÜZEN POġET ÇAY KUTU ĠSKELETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüze 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü'nün ihtiyacı olan, 

4.000.000 Adet 200 Gr. Demlik Süzen PoĢet Çay Kutu Ġskeleti, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak 

Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 80,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.02.2017 günü saat 14:00'e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale 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 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 279/1-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ AKIġKAN YATAKLI ÇAMUR 

YAKMA VE ENERJĠ ELDE ETME TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Gaziantep 

Organize Sanayi Bölgesi EVSEL VE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ‘ AKIġKAN 

YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJĠ ELDE ETME TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ‘nin; inĢaat, 

Montaj, Kurulum, izin lisanslamalarının yapılması, tesisin Ģartnamelerde belirtilen ve mevzuat ve 

yönetmeliklere uygun olarak iĢletme ve bakımı iĢleri ihale dosyasındaki esaslar dahilinde kapalı 

zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : I. Organize Sanayi Bölgesi 83120 Nolu Cad. No: 7 

ġehitkamil / GAZĠANTEP 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Evsel Ve Endüstriyel 

Atıksu Arıtma Tesisi AkıĢkan Yataklı Çamur Yakma ve 

Enerji Elde Etme Tesisi Yapım ĠĢi; Birinci etap 120 

ton/gün (60 ton/gün x2 adet) en az %25 kuru madde ihtiva 

eden çamurun yakılması için projelerinin hazırlanması, 

inĢaat, Montaj, Kurulum, Laboratuvar kurulumu, Soğuk ve 

sıcak Testler, 72 saatlik performans testleri ve devreye 

alma, izin lisanslamalarının yapılması, ikinci etap 120 

ton/gün (60 ton/gün x2 adet) çamur yakma ve 240 ton/gün 

lük çamur yakma kapasitesine ulaĢacak tesisten elde 

edilecek ısı ile beslenecek enerji santralinin; ĠnĢaat, 

Montaj, Kurulum, Soğuk ve sıcak Testler, 72 saatlik 

performans testleri ve devreye alma, izin lisanslamalarının 

yapılması; tesisin, geçici kabulü sonrası Ģartnamelerde 

belirtilen ve mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak 

iĢletme ve bakımının yapılması, 

  Ayrıca teknik Ģartname Bölüm-3 ĠnĢai Faaliyetler 

kısmında belirtilen; atık su arıtma tesisi içerisinde 

Ģartnamede özellikleri belirtilen betonarme prefabrik depo 

ve yine atık su arıtma tesisi içerisinde mevcut bulunan 

atölye sosyal tesis binasının mevcut çatısı sökülerek, yeni 

çatı yapılması iĢleri bu ihale kapsamında yapılması 

iĢleridir.  

b) Yapılacağı yer : GAZĠANTEP ili, ġehitkamil ilçesi, 4. Kısım Organize 

Sanayi Bölgesi, 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren her bir etap için 365 takvim 

günüdür.  
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 1. Kısım 

toplantı salonu BaĢpınar/GAZĠANTEP 

b) Tarihi ve saati : 14.02.2017 Saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini de içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak ihaleye 

baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan ticaret ve/veya sanayi odası belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, son 5 yıl içinde teklif bedelinin % 50‘si kadar benzer ATIKSU ARITMA 

TESĠSĠ AKIġKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJĠ ELDE ETME TESĠSĠ YAPIM 

ĠġĠ ve tek kalemde teklif bedelinin % 20 si oranında; benzer ATIKSU ARITMA TESĠSĠ 

AKIġKAN YATAKLI ÇAMUR YAKMA VE ENERJĠ ELDE ETME TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ 

bitirmiĢ ya da en az % 80‘ini tamamlamıĢ, izin lisanslamasını yapmıĢ olma Ģartlarına uygun 

olmalıdır. Yüklenici veya Yüklenicinin ortaklarından birinin en az 1 (bir) adet Arıtma Çamur 

Yakma Tesisi lisansı almıĢ olmalıdır. ĠĢ Bitirme Belgesinin aslını sunması zorunludur. Bu ĠĢ 

Deneyim Belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

5) Ġsteklinin Ġdari ġartnamede belirtilen organizasyon yapısına ve teknik personel 

durumuna iliĢkin taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Ġstekli, teklif edeceği bedelin % 25 (yüzde yirmi beĢ)' inden az olmamak üzere, 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredisi veya kullanılmamıĢ teminat mektubu kredisini 

gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeyi ibraz edeceklerdir. Bu kriterler nakit 

kredisi ve teminat mektubu kredi tutarlarının toplamı ile ya da bundan fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle sağlanabilir  

Bu belgeler, ilgili bankanın genel müdürlüğünce teyit edilir. Faks ile yapılan teyitler, 

banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır. Belgenin (Banka referans mektubunun) 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  
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D) Ġsteklinin ortak giriĢim (ĠĢ Ortaklığı) olması halinde, iĢ ortaklığı beyannamesi. 

E) Ġdari Ģartnamenin 10 uncu maddesinde yer alan ―ihale dıĢı bırakılma‖ sebeplerinden 

herhangi birini taĢımadığına dair yazılı taahhütname,  

F) Teklif bedelinin %3‘ ü oranında, idari Ģartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak 

idare adına alınacak geçici teminat. 

G) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki bir (1) ay içinde düzenlenmiĢ belge aslı. 

H) ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve uygun olarak hazırlanacak 

teklif mektubu ve eki fiyat teklif cetveli. 

I) Teknik Ģartnamede istenen üretin ve tüketim taahhütleri ve Performans Garanti 

Beyannamesi  

J) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) Ġç Zarf. ġekli ve içeriği idari Ģartnameye uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf 

içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin 

adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Yukarıda istenilen belgelere göre düzenlenecek teklif dosyasının, en geç ihale günü 

10.00‘e kadar Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ‗ne verileceği gibi iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki 

gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

- Bu ihaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilir. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, yukarıdaki Ģartları taĢımaları yanında 

ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmiĢ, denetlenmiĢ ve onaylanmıĢ olması, ―apostille‖ 

kaĢesi taĢıması ve Türkçe tercümelerinin isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı 

bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiye‘de DıĢiĢleri 

Bakanlığınca onaylı olarak sunulması gerekir. 

- Ġhale dokümanı, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığı 

adreslerinde görülebilir veya 5.000 TL karĢılığı Gaziantep Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

- Ġdare gerekli gördüğünde ihaleye teklif verecek olanlara Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapabilecektir. 

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

günü olmalıdır.  

- MüteĢebbis Heyetimiz 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. Ġhale komisyonu 

yapacağı incelemeye göre isteklileri yeterli görüp görmemekte, tekliflerini değerlendirmeye alıp 

almamakta, ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 465/2-2 
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ĠLETĠM TRAFO MERKEZLERĠNĠN 3. ġAHISLARCA 3 YIL SÜRE ĠLE (BAKIM VE 

GÜVENLĠK HARĠÇ) ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 

 Ankara: 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı TMĠ/18.8-1 Grubunda yer alan 154 kV Ovacık, Balgat, 

Polatlı, Emirler, Beypazarı, Ümitköy Ġletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç 

iĢletilmesi ile ilgili hizmet alımı; TEĠAġ‘nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/21592 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) 

No: 254 06105 - Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00   FAX: 0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : Satınalma ve Ticaret ġefliğinden talep edilmesi halinde   

e-mail olarak gönderilecektir. 0 312 397 24 00 / 237 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Altı adet TMĠ/18.8-1 Grubunda yer alan 154 kV Ovacık, 

Balgat, Polatlı, Emirler, Beypazarı, Ümitköy Ġletim Trafo 

Merkezlerinin 3. ġahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve 

güvenlik hariç) iĢletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : ANKARA 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254   Yenimahalle/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 02/02/2017 PerĢembe günü, Saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

a) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Ġdari ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği TEĠAġ‘nin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10‘undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.3.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;  
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a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75‘den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. 

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8‘inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. Ġsteklinin Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 
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4.4.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört)  puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır.  

Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosu‖na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

ĠġLETME TEKNĠSYENLERĠ PERSONEL SAYISI HAFTALIK ÇALIġMA SAATĠ 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi 1 (*) 1 x 45 = 45 

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini SözleĢme ve Teknik Ģartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

4.4.2. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30‘u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ 

Denetleme ve ĠĢ Yönetme belgeleridir. 

4.4.3. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MW olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi  

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 
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ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların TeĢekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 100,00 TL 

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 110,00 TL 

5.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 

5.3. Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (DeğiĢik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. 

md.) Dokümanın bu Ģekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 

gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, 

doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az 

beĢ gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Ġdare, talebin alındığı 

tarihi izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare yetkilisince 

imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 

postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 

Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir 

Ģekilde sorumlu tutulamaz.‖ 

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası: 

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey ġubesi 

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 

5.4. Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer 

alan koĢul ve kuralları kabul etmiĢ sayılır. 

6 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve ArĢiv 

ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254  06105 Yenimahalle/ANKARA 

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

gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

(Nakit teminat yatıracak istekliler) Teminat bedeli için idarenin hesap numarası: 

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey ġubesi 

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 

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

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 527/1-1 
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SANAYĠ ĠLETĠM TRAFO MERKEZLERĠNĠN 3. ġAHISLARCA 3 YIL SÜRE ĠLE 

(BAKIM VE GÜVENLĠK HARĠÇ) ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı TMĠ/18.8-2 Grubunda yer alan Esenboğa, Ostim OSB, 

Kırıkkale, Mamak, Çankaya, Sanayi Ġletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hariç 

iĢletilmesi ile ilgili hizmet alımı; TEĠAġ‘nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi 

Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/21933 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) 

No: 254   06105 - Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00 FAX: 0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : Satınalma ve Ticaret ġefliğinden talep edilmesi halinde   

e-mail olarak gönderilecektir. 

  0 312 397 24 00 / 237 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Altı adet TMĠ/18.8-2 Grubunda yer alan Esenboğa, Ostim 

OSB, Kırıkkale, Mamak, Çankaya, Sanayi Ġletim Trafo 

Merkezlerinin 3. ġahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve 

güvenlik hariç) iĢletilmesi. 

b) Yapılacağı yer : ANKARA - KIRIKKALE 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254 Yenimahalle/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 02/02/2017 PerĢembe günü, Saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

a) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

c) Ġdari ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği TEĠAġ‘nin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

g) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.3.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 
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a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75‘den küçük olması, 

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler.  

Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yılsonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.3.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a)Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar,  

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12‘sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8‘inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4.1.1. Ġsteklinin Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 

verdiğini gösteren belge veya belgeler. 
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4.4.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamuda veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.4.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosu‖na 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır.  

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 5510 sayılı Sosyal Güvenlik 

Kanununa tabi personelin sayısı 

 

ĠġLETME TEKNĠSYENLERĠ PERSONEL SAYISI 

HAFTALIK ÇALIġMA 

SAATĠ 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi 1 (*) 1 x 45 = 45 

 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini SözleĢme ve Teknik Ģartnamede yer alan görevlerini yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

4.4.2. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az %30‘u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ 

Denetleme ve ĠĢ Yönetme belgeleridir. 

4.4.3. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70‘i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MW olan elektrik santralının tesis edilmesi veya iĢletilmesi  

- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının iĢletilmesi, 

- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 
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ĠĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

5.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olanların TeĢekkülce onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

a) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli: 100,00 TL 

b) Posta yoluyla ihale dokümanı satıĢ bedeli: 110,00 TL 

5.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına 

uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. 

5.3. Doküman satıĢ bedelinin önceden Ġdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 

dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (DeğiĢik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. 

md.) Dokümanın bu Ģekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 

gerçek/tüzel kiĢiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, 

doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına iliĢkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az 

beĢ gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Ġdare, talebin alındığı 

tarihi izleyen iki iĢ günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına iliĢkin Ġdare yetkilisince 

imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 

postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 

Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir 

Ģekilde sorumlu tutulamaz.‖ 

Doküman bedeli için idarenin hesap numarası:  

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey ġubesi  

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 

5.4. Ġstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluĢturan belgelerde yer 

alan koĢul ve kuralları kabul etmiĢ sayılır. 

6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve ArĢiv 

ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254 06105 Yenimahalle/ANKARA 

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

gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

(Nakit teminat yatıracak istekliler)Teminat bedeli için idarenin hesap numarası:  

T.C. Ziraat Bankası Ankara Necatibey ġubesi 

IBAN NO: TR87 0001 0007 9537 7120 4460 37 

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

günü olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 528/1-1 
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ġOFÖRLÜ KĠRALIK ARAÇ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 

 BATMAN 

Yevmiyeli, yakıt hariç, Ģoförlü 5 adet kiralık araç hizmeti satın alması iĢi. TEĠAġ‘nin 

4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/29102 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Erköklü Köyü arkası Batıraman yolu 2. km P.K. 50 

72070 BATMAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (488) 215 04 08 - 09 - 0 (488) 215 04 12 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü Batman, Ticaret ve 

Satınalma ġefliği. 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, miktarı ve türü 
 

CĠNSĠ 

MĠKTAR 

(Adet) ÖZELLĠKLERĠ 

4x4 Çift Kabinli 

kamyonet, arkası açık, 

merdiven taĢıma 

aparatılı, (4+1) kiĢilik 

4 

4+1 kiĢi kapasiteli, merdiven takma aparatı olacak, Orijinal 

klimalı, Açık kasalı tahmini Uzunluk x Yüksk. x GenĢl. 

(148x45x38) cm. ebatlarında malzeme sandığı olacak, 

Önden Ayserli (çeki motorlu) lastikleri tahmini  

215/80R15, 265/70R16, 205/80/R16 ebatlarında olacak, 

araç klimalı, K1 Belgeli olacaktır. 

Otomobil (çok amaçlı) 

8+1 kiĢilik 
1 

Dizel (8+1 kiĢi personel kapasiteli (klimalı),Yüksek 

güvenlikli frenleme sistemlerine sahip (esp, abs, asr, 

özelliklerine sahip, ön süspansiyon: çift salıncaklı, 

amortisörlü ve viraj denge çubuklu, arka sırada ki koltukları 

malzeme taĢınması için kurumun istemesi durumunda 

sökülecektir. Araç camlı ve klimalı olacaktır. 

ABS(kilitlemeyi önleyici fren sistemi) A1 Belgeli olacaktır. 
 

b) Yapılacağı yer : 16.Bölge Müdürlüğümüz birimlerinden ĠĢletme ve 

Bakım Müdürlüğüne bağlı Batman Hat Bakım 

ekibine 1adet 4x4 kamyonet (çift kabinli), arkası 

açık, merdiven taĢıma aparatlı, (4+1) kiĢilik 

  Diyarbakır ĠĢletme ve Bakım Müdürlüğüne 1 adet 

(8+1) kiĢilik binek araç ve 1 adet 4x4 kamyonet (çift 

kabinli), arkası açık, merdiven taĢıma aparatlı, (4+1) 

kiĢilik Mardin ĠĢletme ve Bakım Grup 

BaĢmühendisliğine bağlı Midyat Hat Bakım ekibine 1 

adet 4x4 kamyonet (çift kabinli), arkası açık, merdiven 

taĢıma aparatlı, (4+1) kiĢilik 
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  Siirt ĠĢletme ve Bakım Grup BaĢmühendisliğine 1 adet 

4x4 kamyonet, arkası açık, merdiven taĢıma aparatlı, 

(4+1) kiĢilik 

c) ĠĢin süresi  : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeĢ) 

gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 16. Bölge Müdürlüğü Ġhale Toplantı Salonu. 

  Erköklü Köyü arkası Batıraman yolu 2. km P.K. 50 

72070 Batman 

b) Tarihi ve saati : 31.01.2017 Salı günü saat:10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği TEĠAġ‘nin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 
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ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1 Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren belgeler. Bu belgelerin tutarı teklif edilen 

bedelin %10‘undan az olamaz. 

(1) Bilanço veya eĢdeğer belgeler  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri. 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler. 

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Bu 

durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inĢaat maliyetleri 

dönen varlıklardan, hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir), 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50‘den küçük olması, yeterlik 

kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara 

yaygın inĢaat maliyetleri ile hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

(3) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait 

belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(4) Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini 

sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

(5) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim 

yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. 

(6) Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre 

düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun 

gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir. 



20 Ocak 2017 – Sayı : 29954 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

(7) Yayımlanması zorunlu olmayan bilançolarını veya bunların bölümlerini ibraz 

etmeyenler, yukarıda belirtilen kriterleri sağladıklarını yeminli mali müĢavir veya serbest 

muhasebeci mali müĢavirce onaylı belgelerle tevsik edebilirler. Yabancı ülkede düzenlenen ve 

yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi 

durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri 

düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik edilebilir. 

(8) Aday veya isteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her birinin istenen 

belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek 

kazanç defteri özetine iliĢkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.4.1. ĠĢ deneyim belgeleri:  

Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin %25 oranından az 

olmamak üzere, tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgesi. 

4925 sayılı karayolları taĢıma Kanunu ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

karayolları taĢıma yönetmeliğine göre 4x4 kamyonetler için (K-1) belgesinin aslını veya noter 

onaylısını teklif mektubu ile birlikte komisyona sunmak zorundadır. 

4925 sayılı karayolları taĢıma kanunu ve 27255 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 

karayolları taĢıma yönetmeliğine göre binek araç için (A-1) belgesinin aslını veya noter onaylısını 

teklif mektubu ile birlikte komisyona sunmak zorundadır. 

Ġstekliler, ihale tarihi itibari ile geçerlilik süresi dolmamıĢ ġirkete ait yukarıda belirtilen 

belgelerin asılları ya da ihale tarihi yılı içerisinde yapılmıĢ noter tasdikli suretlerinin teklifleri ile 

birlikte sunacaklardır. ĠĢ ortaklıklarında ise bu belgeleri birinin ibraz etmesi yeterlidir.  

4.5. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.5.1. Kamu veya özel sektörde hizmet aracı kiralama iĢleri. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: En düĢük fiyat esasına göre düzenlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve T.C. Ziraat Bankası Batman Merkez 

ġubesi nezdindeki 37712044-6041 nolu Kurum hesabına 100,00 Türk Lirası (Yalnız/Yüz TL) 

yatırarak banka dekontu karĢılığı aynı adresten temin edebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ Batman 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 532/1-1 
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Ø 920 MM 20 TON DĠNGĠL BASINÇLI VAGON TEKERLEK TAKIMLARININ TAMĠR 

VE YENĠLENMELERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 600 ADET Ø 920 mm  

MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/22270 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/ TÜRKĠYE 

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 - Ġhale konusu malın adı ve 

     Miktarı : 600 adet Ø 920 mm Monoblok Gövde 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 21.02.2017 günü ve saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 100,- 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. 509/1-1 

————— 

DE 24000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERĠN TLM16V185 TĠPĠ MOTOR ONARIMLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/22253 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

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 - Ġhale konusu malın adı ve  

     Miktarı : - 52 adet Devir Göstergesi 

  - 50 adet Devir Dinamosu 

  - 160 adet Piston Kolu Komple 

  - 300 adet Piston Pimi Komple 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 22.02.2017 günü ve saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 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. 510/1-1 
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TÜLOMSAġ (TÜRKĠYE LOKOMOTĠF VE MOTOR SANAYĠ A.ġ.) TARAFINDAN EANOSS 

TĠPĠ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 4 KALEM VAGON MALZEMESĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/22185 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

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 - Ġhale konusu malın adı ve 

      Miktarı : 4 KALEM VAGON MALZEMESĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 23.02.2017 günü ve saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.  

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 150,- 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. 511/1-1 

—— • —— 

40.140 KG (80.280 PAKET) YAĞIN 1/2 KG.LIK POLĠETĠLEN TORBALARDA 

PAKETLENMESĠ ĠġĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/25717 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 312 309 05 15/71509 – 0 312 309 13 65 

c) Elektronik Posta Adresi : - 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 40.140 Kg (80.280 paket) yağın 1/2 kg.lık 

polietilen torbalarda paketlenmesi iĢi hizmet 

alımı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD TaĢımacılık A.ġ Satın Alma Dairesi BaĢkanlığı ihale Komisyon 

ġube Müdürlüğüne 15/02/2017 günü saat 10.00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

BaĢkanlığı SipariĢ ġube Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

KDV dâhil 100,-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 502/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, AlaĢar Mah. 4491 Ada 49 Numaralı 6.303,46 m2 

yüzölçümlü arsa vasıflı taĢınmazın peĢin satıĢı iĢi.  

Tahmin Edilen Bedel : 5.830.700,50. - TL 

Geçici Teminat %3 : 174.922,00. - TL 

 

S. 

No Ġlçesi Mahallesi 

Ada-

Parsel-No 

Toplam 

m2 

Belediye 

Hissesi 

Ġmar 

Durumu 

1 Osmangazi AlaĢar 4491 - 49 6.303,46 Tam Arsa 

 

2 - Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, AlaĢar Mah. 4491 Ada 52 Parsel sayılı ve 36,00 m2 

yüzölçümlü Pilon Yeri Vasfındaki TaĢınmazın PeĢin SatıĢı ĠĢi 

Tahmin Edilen Bedel : 33.300,00.- TL + KDV 

Geçici Teminat %3 : 999,00.- TL 

 

S. 

No Ġlçesi Mahallesi 

Ada-Parsel-

No 

Toplam 

m2 

Belediye 

Hissesi 

Ġmar 

Durumu 

2 Osmangazi AlaĢar 4491 - 52 36,00 Tam Arsa 

 

1 - 2886 sayılı D.Ġ.Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

2 - 2886 sayılı D.Ġ.Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuĢ 

olup Ġhaleleri Belediyemiz Encümeninde 31.01.2017 Salı günü saat 15:00‘de satıĢları birlikte 

yapılacaktır. 

ġartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dai. BĢk.‘na bağlı Ġhale ġb. Müd.de görülebileceği 

gibi 200,00 TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir. 

 

ĠSTENEN EVRAKLAR 

ġĠRKETLER ġAHISLAR 

1 Ġmza Sirküleri 1 Ġmza Beyannamesi 

2 Vekil ise Vekaletname 2 Vekil ise Vekaletname 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, Ġstekli 

Adına Katılan KiĢinin Noter Tasdikli Ġmza 

Sirküleri 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Beyannamesi 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği. 

5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 5 Ġkametgah Senedi 

6 ġartname Alındığına Dair Makbuz 6 
Geçici Teminat Yatırdığına Dair 

Makbuz  

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 ġartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa BüyükĢehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
8 

Bursa BüyükĢehir Belediyesinden 

Borcu Yoktur Belgesi 
 

Ġstenen belgelerin ihale günü 14:00‘a kadar Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı Ġhale 

ġube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 398/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/119544 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Eti Maden ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Ankara/Keçiören 

Adresi 
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut 

Cad. Afra Sokak No: 1/A 
Tel-Faks 

(312) 294 20 00 

(312) 230 71 84 

Posta Kodu 06010 E-Mail etimaden@etimaden.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı EHB ĠnĢaat Taahhüt Erdoğan Han BĠLGĠN 

Adresi 
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 33/4 

Çukurambar/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No  29233094822 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1730046182  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
283533  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 533/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 530/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi 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: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki 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 kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 531/1-1 
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Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı‘nca onaylanan 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve Uygulama Ġlkeleri Yönergesi 

hükümlerine göre aĢağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvuru KoĢulları ve 

Uygulama Ġlkeleri Yönergesi Üniversitemiz web sitesinin (www.ohu.edu.tr) yönetmelikler ve 

yönergeler bölümünde yer almaktadır. 

BaĢvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeĢ) gündür. (Günlük 

gazete ve Resmi Gazete‘nin ilan tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır) 

Profesörlük kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanun‘un 26. 

maddesinde belirtilen Ģartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama 

Kriterlerine haiz olması, Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığının web sitesi matbu formlar 

modülünde bulunan öğretim üyesi baĢvuru dilekçesine, özgeçmiĢ, nüfus cüzdan sureti, 2 adet 

fotoğraf, Doçentlik baĢarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyurulur. 
 

BĠRĠMĠ VE BÖLÜMÜ 
ANABĠLĠMDALI / 

PROGRAMI ÜNVANI ADET AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESĠ 

Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Profesör 1 
 

Cerrahi Tıp Bilimleri 
Ortopedi ve 
Travmatoloji 

Profesör 1 
 

 479/1-1 
—— • —— 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Ġlan Tarihi : 20.01.2017 

Son BaĢvuru Tarihi : 03.02.2017 

Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları 

Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi 

alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve 

Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği‘nin Madde 

8/7‘de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen 

ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 
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DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir) 

4 - 2 adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) 

(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması) 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. kadrosuna atanmıĢ ise (varsa) 

atama yazısı) 

8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine 

iliĢkin belge 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD 

10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine 

dair belge 

NOTLAR: 

1 - Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen 

Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır. 

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden 

ulaĢılabilir. 

BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM 

ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 

Mühendislik Fakültesi: (232) 488 8122 

ĠletiĢim Fakültesi: (232) 488 8138 

Fax: (232) 279 2626 
 

FAKÜLTE / 

YÜKSEKOKUL 

BÖLÜM / 

PROGRAM UNVAN ADET ANABĠLĠM DALI / AÇIKLAMA 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Profesör 1 - Çelik Yapılar 

ĠletiĢim Fakültesi 
Medya ve 

ĠletiĢim 

Yardımcı 

Doçent 
1 - ĠletiĢim Felsefesi ve EleĢtiriyel Teori 

 507/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2014 - 133 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.02.2014 - 2982 BURSA 

Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, Tayakadın Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı 

ve Çevresi Koruma Amaçlı Ġmar Planı Revizyonu kapsamında, özel mülkiyete ait, tapunun 

E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63/Y:2 parselinde yer alan, tescilli yapı 

kalıntısı bitiĢiğinde bulunan duvarın mail-i inhidam durumunun değerlendirilmesine iliĢkin, 

Osmangazi Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü‘nün 11.07.2013 tarih ve 39821 sayılı 

yazı ve ekleri ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 27.02.2014 tarih ve 1114 sayılı raporu 

okundu, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Bursa Ġli, Osmangazi Ġlçesi, Tayakadın Mahallesi, 1/1000 ölçekli Bursa Ördekli Hamamı 

ve Çevresi Koruma Amaçlı Ġmar Planı Revizyonu kapsamında kalan, tapunun 

E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63/Y:2 parselinde bulunan yapı kalıntısı, ahĢap 

hatılı arası moloz taĢ örgü duvarın; B.K.T.V.K.K.‘nun 26.8.1998 tarih ve 6622 sayılı kararı ile 

tescil edilen E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:39-64/Y:4-3 parsellerdeki yapı 

kalıntısı ahĢap hatılı moloz taĢ örgü duvarın devamı olduğu anlaĢıldığında ve korunması gerekli 

kültür varlığı özelliği göstermesi; 2863 sayılı yasanın 6.maddesi ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen 

özellikleri taĢıması nedenleri ile aynı yasanın 7.maddesi gereğince ―korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı‖ olarak tescil edilmesine, E:141/Y:H.22d.07a.2d pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63-64-

39/Y:2-3-4 parsellerdeki yapı kalıntısı ahĢap hatılı moloz taĢ örgü duvarların rölövesinin 

hazırlanarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza getirilmesinden sonra E:141/Y:H.22d.07a.2d 

pafta, E:525/Y:4088 ada, E:63/Y:2 parseldeki yapı kalıntısı duvarın mail-i inhidam durumunun 

değerlendirilebileceğine, bu aĢamada bina ve çevresinde can ve mal güvenliği açısından gerekli 

güvenlik önlemlerinin mal sahibi ve ilgili Belediyesince alınmasına karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9661 Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Makedonya Cumhuriyeti’nde Verilen Öğrenim Belgesi, Diploma, Ön

Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diplomalarının Denkliğine İlişkin Anlaşmanın 11 Şubat
2017 Tarihi İtibarıyla Feshedilmesi Hakkında Karar

2016/9715 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

2016/9717 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Adlarının Değiştirilmesi
Hakkında Karar

2016/9718 Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Satıkadın ve Kayı Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı
Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9723 154 kV Adapazarı-Köseköy-Hyundai-Enerjisa-İzmit-Yarımca I-Tepeören Enerji İletim Hattı
Yenileme Projesi Kapsamındaki Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9724 Antalya İli, Kepez İlçesi, Güneş Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan
Edilmesi Hakkında Karar

2016/9725 Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Kuşcu Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve
Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9728 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci
Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave
Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2016/9737 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü
Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar

2017/9739 Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
–– Mecburi Standard Tebliği (No: MSG - MS – 2016/19)
–– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
–– Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve

Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ
–– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine

İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/1)

KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 19/01/2017 Tarihli ve 6876 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 11. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DÜZELTME: Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

NOT: 19/01/2017 tarihli ve 29953 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de  Finansal Araçlar Standardına İlişkin
Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) ile Uyuşmazlık
Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

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


