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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN

TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilene-
bilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Des-
teklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler ek-
lenmiştir.

“b) Aksam ve/veya bütünleştirici parça tedarikçisi: Elektrik üretim şirketine ya da sis-
tem tedarikçisine serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulu ve Sa-
nayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu” içeriğinde yer alan aksamı ve/veya bütünleştirici par-
çaları imal eden sanayi işletmelerini,”

“p) Kapasite Artışı: Lisansa derç edilen mekanik kurulu güçteki artış miktarını,
r) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM): Kanun kap-

samındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösterenlerin faydalanabi-
leceği fiyat, süreler ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme
mekanizmasını,

s) Yerli Katkı Oranı: 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesinde geçen oranı,

ş) Yerli Malı Belgesi: Yerli Malı Tebliği kapsamında düzenlenen ve ürünün yerli katkı
oranının en az %51 olduğunu gösteren belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden bir sonraki takvim yılında ilk kez
yararlanmak isteyen lisans sahibi tüzel kişiler, içinde bulunulan yılın 1 Ağustos tarihine kadar
Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvurmak zorundadır. Aksi takdirde,
başvuru değerlendirmeye alınmaz.”
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“(3) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış olan elektrik üretim te-
sisinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme veya kısmi geçici kabuller ile işletmeye giren
ünitelerin olması durumunda başvuru sahipleri tarafından yeni ünitelere ilişkin ikinci fıkra kap-
samındaki belgeler 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği ku-
ruluşa sunulur. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(4) Yerli katkı ilave fiyatından bir önceki dönem faydalanmış ve üçüncü fıkra kapsa-
mındaki değişiklikleri yapmamış olan ve bir sonraki dönemde de faydalanmak isteyen başvuru
sahipleri tarafından, santrale ait yerli ekipmanlarda veya yerli aksam oranlarında herhangi bir
değişiklik olmadığına dair Ek-3’te yer alan beyan yazısı ve beyan yazısında imzası bulunanlara
ait imza sirkülerleri her yılın 1 Ağustos tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlen-
dirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde, beyan yazısı değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) 1 Ağustos tarihine kadar yapılmış olan lisanslı elektrik üretim tesislerine ait baş-
vuruların evrak kontrolü yapılarak, eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en
geç 15 Eylül tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görev-
lendirdiği kuruluş tarafından ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru
sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzen-
leyerek 30 Eylül tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar.
Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(1) Yerli katkı ilave fiyatından faydalanmak isteyen başvuru sahiplerine ödenecek Yerli
Katkı İlave Fiyatı, 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında,
ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş tarihe kadar kısmen veya tamamen işletmeye gir-
miş veya girecek olan üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin lisansına
derç edilen ilk kurulu gücün;

a) Tamamının işletmeye girmesi ve YEKDEM’e katılması halinde,  işletmeye giriş ta-
rihinden itibaren,

b) Tamamı işletmeye girmeden YEKDEM’e katılması halinde ise, YEKDEM’e ilk ka-
tıldığı tarihten itibaren,

on yıllık YEKDEM süresinin ilk beş yılı için verilir ve aşağıdaki formül uyarınca he-
saplanır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“e) Yerli İmalat Kullanım Belgesinin ekinde aşağıdaki belgelere yer verilmesi zorun-
ludur:

1) Aksam/bütünleştirici parçaya ait irsaliye ve fatura bilgi tablosu,
2) YMM Faaliyet Belgesi,
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3) Yerli İmalat Kullanım Belgesinde imzası olanlara ait imza sirkülerleri,
4) Sistem Tedarikçisine ait Ticaret Sicil Belgesi sureti,
5) Yerinde Tespit Tutanağı,
6) Yerli Malı Belgesi.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(1) Kanunun 6/B maddesinde yer alan hükümden yararlanmak isteyen lisans sahibi

tüzel kişilere ait elektrik üretim tesislerinde kullanılan aksam/bütünleştirici parçaların üretimi
ve/veya montajına ilişkin denetimler, gerekli görülmesi halinde, Yerli İmalat Tespit Heyeti ta-
rafından yapılabilir veya yaptırılabilir. Yerli katkı ilave fiyatından yararlanmak isteyen üretim
tesislerinde inşaat ve/veya montaj yapılması sırasında toprak veya su altında kalacak olan ya
da dışarıdan tespit yapılamayacak şekilde kapalı hale getirilmesi gereken aksam ve bütünleş-
tirici parçalar, inşa edilmeden veya montajı bitmeden Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendir-
diği kuruluşa başvuru sahibi tarafından bildirilir. Bunlar fotoğraf, video vb. araçlarla destekle-
nerek başvuru sahibi tarafından Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa raporlanır.
Yerli İmalat Tespit Heyetinin gerekli gördüğü rapor, bilgi ve belgeler, bildirim tarihinden iti-
baren en geç 20 gün içerisinde Bakanlık ya da Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur.
Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”

“(3) Bu Yönetmelik kapsamında işlem yapan Yeminli Mali Müşavir, 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu çerçevesinde sorumludur.”

“(5) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği
kuruluşa sunulan belgelerde, yanıltıcı bilgi ve/veya belge verildiğinin/düzenlendiğinin tespiti
halinde, üretim lisansı sahibi tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamındaki haklardan yararlandı-
rılmaz ve ödenmiş tutarların yasal faizleri ile birlikte geri alınması ve bu kapsamdaki ilgili
tüzel kişiler hakkında 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi hükümleri kapsamında gerekli iş-
lemlerin yapılması amacıyla konu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna bildirilir.”

“(6) Yerli İmalat Tespit Heyeti, Bakanlık tarafından oluşturulur. Bakanlık, gerekli gör-
mesi halinde bu konuda ihtisas sahibi kurum/kuruluşları görevlendirebilir. Fakat, bu kurum ve
kuruluşlar söz konusu faaliyeti bir başka kurum/kuruluş aracılığıyla yaptıramaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Devam eden iş ve işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 1/11/2018 tarihine kadar EK-1’de yer alan Jeneratör ve Güç

Elektroniği aksamı için EK-8’deki “Yerli İmalat Durum Belgesi” yerine EK-4’teki Yerli İmalat
Kullanım Belgesinin Lahikaları içinde yer alan “Yerli Malı Belgesi”; Jeneratör ve Güç Elek-
troniği aksamı dışındaki aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için EK-4’teki Yerli İmalat Kul-
lanım Belgesinin Lahikaları içinde yer alan “Yerli Malı Belgesi” yerine EK-8’deki “Yerli İmalat
Durum Belgesi” sunulur.

(2) EK-1’de Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi başlığında yer alan “3.1.Rotor ve
Nasel Gruplarını Taşıyan Kule” bütünleştirici parçasının 3.1.(b)’de tanımlanan iç donanım için
yerli imalat şartı 1/11/2018 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4’ü ekteki şekilde değişti-
rilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmeliğin;
(1) 3 üncü maddesi 1/11/2018 tarihinde,
(2) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN İZNE TABİ İŞLEMLERİ İLE DOLAYLI PAY SAHİPLİĞİNE

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların

İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden Kuruma bildirmeleri ve

ikinci fıkraya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilme-

mesi kaydıyla şube açmaları serbesttir. Otuz iş günü süresinin uygulanmasında fiili açılış tarihi

dikkate alınır. Açılacağı bildirilen ancak altı ay içinde açılmayan şubelerin bu süre sonunda

yeniden açılmalarının gündeme gelmesi halinde Kuruma yeniden başvuruda bulunulur. Açılan

şubelerin adresleri, açılış tarihini izleyen onbeş iş günü içinde Kuruma bildirilir. Yapılacak bil-

dirimlere 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca finansal faaliyet izin belgesi harç yükümlülüğü-

nün yerine getirildiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur. Bankalar, şubenin büyüklüğü, iş-

lem hacmi ve fiziki koşulları ile bulunduğu bölge, il özel güvenlik komisyonu kararı gibi hu-

susları değerlendirerek şubelerinde gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Bu önlemlerin alınma-

sına ilişkin kararlarının yazılı ve gerekçeli olması zorunludur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/11/2006 26333

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 24/7/2007 26592

2- 5/4/2008 26838

3- 5/8/2008 26958

4- 23/1/2009 27119

5- 8/10/2010 27723

6- 4/2/2011 27836
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI DAĞITIM VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz

Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(5) ve (27) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Abone bağlantı bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için ge-

reken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malzemeleri

ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedeli,”

“27) Ön ödemeli sayaç: Müşterinin bedelini daha önceden ödediği miktarda doğal gaz

kullanımına imkan veren, 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü

ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğine tabi ve dağıtım şirketinin sistemine uyum sağlayan

sayacı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 14 – Teklifle birlikte verilecek geçici teminat ve lisans almaya hak kazanılması

halinde verilecek kesin teminat olarak;

a) Kurum adına banka veya katılım bankası hesaplarında bloke edilmiş Türk Lirası

mevduat veya Türk Lirası nakit,

b) Türk Lirası olarak düzenlenmiş banka veya katılım bankası teminat mektubu,

verilebilir.

Teminat mektupları banka veya katılım bankalarından alınır. Yabancı bankalardan sağ-

lanan teminatlarda Türk banka veya katılım bankalarından bir veya birkaçının kontrgarantisi

aranır. Teminatlarla ilgili tüm masraflar teklif sahipleri tarafından karşılanır. Verilecek teminat

mektuplarının kapsam ve şeklini tespite Kurum yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Dağıtım şebekesinin projelendirme, yapım ve test aşamalarının her birinin

kontrolü ile tamamlanan bölümlerinin işletmeye alınması ve kabulü, söz konusu faaliyetlerin

gerçekleştirilmesinde görev almamış sertifika sahipleri tarafından yapılır ve tüm bu işlemler

tutanak altına alınır. Dağıtım şirketlerinin hizmet alacağı yapım kontrol firmalarının belirlen-

mesi, değiştirilmesi, sözleşmelerde yer alacak asgari hükümler ve kontrollük faaliyetlerinin

yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş, (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Dağıtım lisansı sahibi şirketin iflasının kesinleşmesi veya Kanunun 9 uncu madde-

sindeki yaptırımların uygulanmasıyla lisansın iptal edilmesi durumlarında teminat mektubuna

konu yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 36 – Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri

halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür. Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, da-

ğıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına
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ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mev-

zuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır. Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağ-

lantı yapabilmesi Kurul izni ile mümkündür.
Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya te-

sisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en
geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçek-
leştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı ola-
rak talep sahibine bildirir. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hu-
suslar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak Bağlantı Anlaşmalarında yer alır.

Abone bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus
olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bu bedelin iadesi ya-
pılamaz. Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. An-
cak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli
ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır. Servis hattı yapı-
mına ilişkin, ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak izin başvuruları, abone bağlantı bedelinin
tahsilinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. İlgili mercilerin başvuruyu belli
tarihlerde kabul ettiği durumlarda dağıtım şirketi gecikmeden sorumlu tutulmaz. Servis hattı,
abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır, ancak talep
sahibinin kabul etmesi halinde ve Bağlantı Anlaşmasına son tarihin yazılması kaydıyla bu süre
doksan güne kadar uzatılabilir. Gerekli izinlerin alınamaması sebebiyle 90 gün içerisinde servis
hattının tamamlanamayacak olması halinde süre bitiminden itibaren ya da başvuru sahibinin
talep etmesi halinde talep tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde abone bağlantı bedeli gün-
cellenerek iade edilir. Güncelleme işleminde güvence bedelinin iadesinde uygulanan yöntem
uygulanır.

Münferit bağlantı hattı olan doğal gaz müşterilerinin bu hatları üzerinden başka bir
müşteriye bağlantı yapılmasının gerekmesi durumunda, mevcut müşterinin görüşü alınarak ve
mevcut müşterinin kapasitesini etkilemeyecek şekilde, dağıtım şirketince tespit edilecek uygun
bağlantı noktasından bağlantı yapılır. Hattın bedelini ödemiş olan müşteriye bağlantı noktası
ve kapasite kullanım oranıyla belirlenecek bedelin ödenmesi gerektiği yeni gelen müşteriye
bildirilir. Uygulamaya ilişkin Usul ve Esaslar Kurul Kararı ile belirlenir.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı
tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve eko-
nomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir. Kurul, dağıtım şirketinin konu
hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit
edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin
uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak
dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

Bağlantı ve servis hatlarının test ve kontrolü dağıtım şirketince tamamlanır ve işletmeye
alınır.

Dağıtım şirketi, işlettiği tüm servis ve bağlantı hatlarının bakım, onarım ve iyileştiril-
mesinden sorumludur. Dağıtım şirketi bu kapsamdaki işlemler için bir bedel alamaz.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin

sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır. Sertifika sa-

hibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir

sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir kopyası sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım

şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım

şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm

yükümlülüklerini sigortalatır ve sigorta poliçesinin bir kopyası dağıtım şirketine teslim edil-

meden iç tesisatın yapımına başlanmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 38 – İlk abonelik esnasında yapılacak abonelik sözleşmesi; iç tesisat proje

onayını müteakip gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazından ve ilgili mevzuat çerçevesinde

belirlenmiş güvence bedelinin tahakkukundan ve/veya tahsilinden sonra imzalanır veya mesa-

feli sözleşme yapılır. Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel

kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır. İlk abonelikte 37 nci madde çerçevesinde abo-

nenin doğal gazı kullanıma açılır. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abo-

nelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi

adına çalışan sertifikalı şirketlerce abonelik sözleşmesinin imzalanmasından itibaren 5 gün

içinde kontrol edilmesinden sonra yapılır. Yapılacak kontrol neticesinde, tesisatın uygun bu-

lunmaması halinde, dağıtım şirketinin önerisi doğrultusunda tesisata ilişkin eksiklikler sertifi-

kalı firmalar tarafından giderilerek tesisat mevzuata uygun hale getirilir. Bu durumda tesisatı

uygun hale getiren sertifikalı firma tarafından dağıtım şirketine yapılacak başvurudan sonra

tesisat 5 iş günü içinde kontrol edilir ve doğal gaz kullanıma açılır.

Dağıtım şirketi, sözleşmenin imzalanmasından önce, uygulanacak fiyatlandırma esasları

ve sözleşme hükümleri hakkında talep sahibini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirir. Dağıtım

şirketi müşterilerini konut, ticari, sanayi ve benzeri olmak üzere gruplandırabilir ve bu müşteri

grupları ile standart tip sözleşme yapar. Konut abonelikleri için Kurul tarafından belirlenen tip

sözleşme uygulanır.

Abonenin vefatı halinde diğer mirasçılardan herhangi bir itiraz gelmediği takdirde, vefat

eden abonenin eşi, dağıtım şirketinde mevcut bulunan güvence bedeli aktarılarak ve ilave bir

güvence bedeli alınmaksızın abone yapılır.

Taşıma hizmeti sözleşmesi; dağıtım şirketinin tedarikçilerle, teslim hizmeti sözleşmesi

ise dağıtım şirketinin serbest tüketici ve tedarikçilerle doğal gazın devir teslimi için yaptığı

sözleşmelerdir. Bu sözleşmelerde ilgili mevzuat çerçevesinde taraflarca serbestçe belirlenen

hükümler yer alır.

Dağıtım şirketi ile aboneler veya serbest tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde,

ilgili mevzuata aykırı hükümler yer alamaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Sayaçların takılması, sökülmesi, değiştirilmesi, kontrolü ve benzeri her türlü işlem,

dağıtım şirketi tarafından gerçekleştirilir. Abone sayaçlarında meydana gelen ve gaz arzının
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sürdürülmesini engelleyen tüm arıza ve sorunlar dağıtım şirketine arıza bildirimi yapıldıktan

sonra en geç 24 saat içerisinde giderilir. Müşteri, sayaca hiçbir şekilde müdahale edemez. Sa-

yaçlara dışarıdan yapılan müdahale sonucu oluşacak zarar ve ziyan müşteri tarafından karşılanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44 – Dağıtım şirketince;

a) Müşterinin belli bir süre için doğal gazı kullanmak istememesi halinde, o döneme

kadar tükettiği doğal gazın bedelini ödemesi şartıyla üç gün içinde,

b) Müşterinin; ödenmemiş faturalarına esas tüketim miktarının 50 m³’ü geçmesi halin-

de, faturanın son ödeme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde ödenmemesi halinde fatura

borcundan dolayı doğal gaz kesintisi yapılacağının en az üç gün önceden bir tanesi adrese ih-

barname olmak kaydıyla kısa mesaj, telefon, e-posta, ihbarname, fatura altında bildirim vb.

yöntemlerden de en az ikisi yoluyla haber verilmek suretiyle,

c) Mahkeme veya Kurul Kararına istinaden ya da kaçak veya usulsüz doğal gaz kulla-

nıldığının tespiti halinde,

d) Müşteriden kaynaklanan nedenlerle sayacın en az iki fatura dönemi okunamamasın-

dan dolayı dağıtım şirketince bırakılan bildirime üç iş günü içinde cevap verilmemesi halinde,

e) 63 üncü maddedeki hallerde,

f) Bina kolon tesisatında tadilat gerekmesi durumunda,

g) Üst üste üç faturalandırma döneminde tüketiciden kaynaklanan nedenlerle ulaşıla-

mayan sayaçlar için dağıtım şirketince aboneye yapılan bildirim neticesinde durumun belge-

lendirilmesi şartıyla, üç gün içinde sayacın ulaşılabilir duruma getirilmemesi durumunda,

h) Periyodik kontrollerde müşteriden kaynaklanan nedenlerden dolayı üç defa arka ar-

kaya iç tesisatın kontrolünün yapılamaması durumunda,

ı) Diğer mevzuattan kaynaklanan zorunlu hallerde,

doğal gaz kesilerek hizmet durdurulur ve bu hususlar müşteri sözleşmesinde belirtilir.

Birinci fıkranın (c) ve (e) bentleri hariç, doğal gaz hizmet kesintileri mesai saatleri için-

de ve resmi tatil günleri dışında yapılır. Konut müşterileri için Cuma günleri ve resmi tatillerin

başladığı günden önceki gün kesinti yapılamaz. Ayrıca yukarıda belirtilen hizmet kesintileri

ile ilgili olarak gönderilecek ihbarname açık ve kolay anlaşılabilir bir şekilde düzenlenir,

içeriğinde hizmet durdurma tarihi ve gerekçesi ile bu konuda daha fazla bilgi alınabilmesi için

dağıtım şirketinin telefon numaraları yer alır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 45 – Doğal gazı kesilen müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve da-

ğıtım şirketine başvurusu üzerine, 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri hariç

müşteriye en geç 24 saat içinde yeniden doğal gaz verilir. 44 üncü maddenin birinci fıkrasının

(c) ve (e) bentlerinde tanımlanan durumlarda ise, bu süre söz konusu durumun ortadan kalk-

masından itibaren başlar. Ancak, gerekiyorsa iç tesisatın kontrol ve testlerine ilişkin işlemler

bu süre içinde yeniden yapılır. Doğal gazı 44 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (e), (h) ve

(ı) bentleri hariç diğer hükümlerine göre kesilen müşteriden, ilgili yıl için Kurul tarafından be-

lirlenen sayaç açma kapama bedeli alınır.”
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 46 – Müşteri sözleşmesi;

a) Müşterinin veya müşteri nam ve hesabına yetkili temsilcisinin dağıtım şirketine baş-

vurusu üzerine,

b) Müşterinin dağıtım şirketine olan borcunu son ödeme tarihinden itibaren üç ay süre

ile ödememesi halinde,

c) Müşterinin vefatının tespiti halinde,

d) Müşterinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

e) Müşterinin, sözleşmesini sona erdirmeksizin sözleşmeye konu adresten ayrıldığının

tespit edilmesi durumunda,

dağıtım şirketince en geç üç gün içinde sona erdirilir.

Hesap tasfiyesinden sonra beş yıl içinde geri alınmayan müşteri alacakları irat kayde-

dilmek üzere dağıtım şirketi tarafından Hazineye aktarılır.

Sözleşmesi sona erdirilen veya erdirilecek olan müşterinin kapama vanası mühürlenir

ve doğal gazı kullanıma kapatılır. Müşteri sayacının kapama anındaki son ölçüm değeri bir tu-

tanakla tespit edilir, bu değer üzerinden tahakkuk işlemi yapılarak müşteri hesabı tasfiye edilir.

Müşterinin alacağı varsa, abonelik sözleşmesinin sona ermesine ilişkin talep tarihinden

itibaren en geç on beş gün içerisinde müşteriye veya onun yetkili temsilcisine ödenir.

Abonenin, sözleşmesini sona erdirmeksizin ikamet ettiği adresten ayrılması durumunda,

söz konusu adrese taşınan gerçek ve tüzel kişi ile yeni bir abonelik sözleşmesi yapılır. Ayrıca

aynı adreste başka abonelerin daha önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borç-

ları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 47 – Müşteri, doğal gaz kullanımı ile ilgili her türlü şikâyetini dağıtım şirke-

tinin müşteri hizmetleri birimine yapar. Müşteri şikâyetini şahsen, yazılı olarak, telefonla, faksla

veya internet aracılığıyla yapabilir. Dağıtım şirketi, şikâyetleri, başvuru tarihinden itibaren şi-

kâyetin niteliğine göre en geç on beş gün içinde müşterinin talebi dikkate alınarak başvurunun

yapıldığı usul ile cevaplar ve/veya gerekli işlemleri yapar. Müşteri şikâyetleri ve yapılan iş-

lemler dağıtım şirketi tarafından kayıt altına alınır ve talep halinde Kuruma iletilir.

Dağıtım şirketleri tarafından, tüketicilere yönelik yirmi dört saat kesintisiz hizmet ve-

recek şekilde çağrı merkezi kurulur. Dağıtım şirketleri tüketicilere yönelik çağrı hizmetleri ile

ilgili olarak hizmet alımı yapabilirler. Çağrı merkezlerine ilişkin Usul ve Esaslar Kurul Kararı

ile belirlenir.

Dağıtım şirketleri internet sitelerinde tüketicilerin şikayetlerini iletebilecekleri, kolay

erişim sağlanabilen, yapılan başvuruların tüketiciler tarafından takip edilmesine olanak sağla-

yan ve tüketici tarafından şikayete konu belgeyi yüklemeye imkan veren bir “Şikâyet Başvuru

Sistemi” oluşturur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 48 – Dağıtım şirketi, mekanik sayaç kullanan abonelerin sayaç endekslerini

müşteri bazında bir önceki okuma tarihine göre artı-eksi beş günden fazla sapma olmayacak

şekilde, aylık okur. Dağıtım şirketi, doğal gaz satış miktarını son okuma tarihindeki ile bir ön-

ceki okuma tarihi arasındaki iki endeksin farkını alarak bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine
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göre hesaplar ve tahakkuk bu değer üzerinden yapılır. Ancak, dağıtım şirketi, 50 metreküpe

ulaşmayan aylık tüketimleri o dönem için faturalandırmama hakkına sahiptir. Doğal gaz kul-

lanım faturaları metreküp ve kWh enerji miktarı bazında müşteriye fatura edilir. Tüketim fa-

turalarında okuma periyotlarına göre hesaplanacak gün bazında ağırlıklı ortalama perakende

satış fiyatı kullanılarak tahakkuk yapılır.
Dağıtım şirketi faturayı, son ödeme tarihinden en az on gün önce müşteri adresine bı-

rakır veya e-fatura olarak müşteriye iletir.
Sayacın okunamaması durumunda dağıtım şirketi tarafından müşteri adresine bırakıla-

cak endeks bildirim belgesi en geç üç gün içerisinde müşteri tarafından doldurulup dağıtım şir-
ketine ulaştırılır veya diğer haberleşme araçları ile endeks bilgisini dağıtım şirketine bildirir.
Müşterinin kusuru dışında sayaç endeksinin belirlenememiş olması durumunda fatura bedeli,
sayacın okunamadığı aylardaki perakende satış fiyatlarının, düzeltme katsayısının ve üst ısıl
değerin ortalaması alınarak hesaplanan değerler ile hesaplanır ve okunamayan ay sayısı kadar
taksitlendirilir.

Dağıtım şirketi, ön ödemeli sayaç kullananlar için, kolaylıkla ulaşılabilecek ve şehir
yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde yeterli sayıda doğal gaz yükleme merkezleri kurmak zo-
rundadır.

Doğal gaz yükleme merkezleri, asgari 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet verir. Acil
durumlar göz önünde bulundurularak nöbetçi doğal gaz yükleme merkezlerinin yirmi dört saat
çalışacak şekilde hizmet vermesi sağlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 49 – Faturada belirtilen doğal gaz tüketim bedeli, faturada yazılı bulunan yer-

lere belirtilen ödeme günleri içinde ödenir. Zamanında ödenmeyen faturalar, gecikme zammı
ile birlikte tahsil edilir. Son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için sözleşmede belirtilen
gecikme zammı oranı günlük olarak uygulanır. Serbest tüketiciler için faturanın son ödeme ta-
rihi ve gecikme zammı oranı taraflarca sözleşmede belirlenir. Gecikme zammı oranı, 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen
gecikme zammı oranını aşamaz.

Dağıtım şirketi şebeke ve tüketici sayısına uygun olarak yeterli sayıda bedelsiz işlem
yapacak ödeme merkezi kurar veya bedelsiz ödeme yapılabilecek ödeme merkezleri ile anlaşır.
Tüketiciler kendi tercihleri ile hizmet bedeli karşılığı hizmet veren kuruluşlara ödeme yapabilir,
dağıtım şirketleri ödeme merkezleri arasındaki rekabeti engelleyici hiçbir faaliyette bulunamaz.
Ödeme merkezleri ve ödeme işlemleri ile ilgili hususlar Kurul kararı ile belirlenir.

Fatura bedelinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğal gazı kesilen müşteri, ödeme-
diği fatura bedelini, gecikme zammı ve sayaç açma-kapama masraflarıyla birlikte ödeyerek,
yeniden doğal gaz verilmesini dağıtım şirketinden talep edebilir. Bu durumda dağıtım şirketi,
müşterinin talebini 45 inci madde hükümlerine göre yerine getirir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 51 – Dağıtım şirketi, kendi hatasından kaynaklanan eksik faturalandırma ha-

linde, tüketim bedelini, eksik faturalandırmanın gerçekleştiği aylardaki perakende satış fiyat-
larının, düzeltme katsayısının ve üst ısıl değerin ortalaması alınarak bulunan değerler ile he-
saplar, eksik faturalandırmanın yapıldığı ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirir ve bu du-
rumda gecikme cezası uygulanmaz.
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Fazla faturalandırma halinde ise, tahsil edilen fazla bedel, tespit edildiği tarihten itibaren

en geç beş iş günü içinde müşteriye, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesine göre belirlenecek

gecikme zammı ile birlikte nakit olarak ödenir veya müşterinin kabul etmesi halinde bir sonraki

faturasından mahsup edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 53 – Müşterinin;

a) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın doğal gaz kullanması,

b) Dağıtım şirketinin yazılı onayı olmaksızın başka bir bağımsız bölüme sayaç üzerin-

den doğal gaz bağlantısı yapması,

c) Kendi adına sözleşme yapmadan daha önce aynı adresteki müşteri adına doğal gaz

kullanması,

d) İç tesisatta onaysız tadilat yaparak doğal gaz kullanması,

hallerinde dağıtım şirketi tarafından usulsüz doğal gaz kullanım işlemi yapılır ve müş-

terinin doğal gazı kesilir.

Ancak, birinci fıkranın (c) bendindeki hallerde, usulsüz doğal gaz kullanımı tespitinden

önce dağıtım şirketine başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usul-

süz doğal gaz kullanımına ilişkin yaptırım hükümleri uygulanmaz.

Usulsüz doğal gaz kullanımının tespiti halinde dağıtım şirketi tarafından tutanak dü-

zenlenir ve gerekli müdahale yapılır. Doğal gazın kesilmesine neden olan usulsüzlüğün ortadan

kalkması halinde, dağıtım şirketi tarafından bu Yönetmeliğin 45 inci maddesi hükümlerine

göre işlem yapılır.

Birinci fıkranın (d) bendindeki hallerde, onaysız yapılan tadilat neticesinde tesisata

ilave cihaz eklenmesi ile kullanılan sayacın ölçüm aralığının dışında doğal gaz kullanılması

durumunda durumun tüketiciye bildirilmesi kaydıyla, yapılan tadilat tarihinden itibaren tüm

tüketim faturaları kullanılan tüm yakıcı cihazların toplam kapasitesi esas alınarak bulunan yeni

değer ile eski proje değeri arasındaki değişikliğe göre tahakkuk ettirilir. Tadilat tarihinin üze-

rinden altı aydan çok süre geçmesi halinde son altı aylık süre üzerinden işlem yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 66 – Abonelerin haberleşme sistemleri dağıtım şirketi tarafından abone bağ-

lantı bedeli kapsamında tesis edilebilir. Tüketim miktarı Kurul tarafından belirlenen miktarın

üzerinde olan serbest tüketiciler, tedarikçi seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ve Kurul

tarafından belirlenecek diğer serbest tüketiciler dağıtım şirketinin talebi halinde sevkiyat kontrol

merkezi ile haberleşme sistemlerini dağıtım şirketinin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde

bedeli kendilerine ait olmak üzere tesis eder. Tesis edilen bu sistemlerin işletimi dağıtım şirke-

tinin tasarrufunda olup tüm bakım ve onarım masrafları dağıtım şirketi tarafından karşılanır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Dağıtım bölgesine ilave edilecek şehirlerde dağıtım şirketinin başvuru sırasında ayrıca

bir talebi olmaması halinde, lisans tadil tarihinden itibaren yatırıma başlama süresi en geç 6

ay, ilk gaz verme süresi en geç 18 ay, imarlı alanlar bütünündeki yatırımları tamamlama süresi

ise en geç 5 yıl olarak belirlenir. Dağıtım şirketinin belirtilen sürelerden farklı talebi var ise,
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talep ettiği süreleri her bir şehir için ayrı ayrı olmak üzere genişleme başvurusu sırasında belirtir.

Dağıtım şirketinin talep ettiği süreler, bu fıkrada belirtilen sürelerden az olmamak üzere Kurul

tarafından aynen veya değiştirilerek onaylanır. İlgili şehirlere ilişkin süreler, genişlemeye ilişkin

Kurul Kararında belirtilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 10 – Bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında 24 saat ola-

rak belirtilen süre ön ödemeli sayaçlar için 1/6/2018 tarihine kadar 48 saat olarak uygulanır.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“(2) Lisans, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az on, en çok kırk dokuz yıl için ve-

rilir. Ancak, Kanunun geçici 12 nci maddesi kapsamında verilen üretim lisansının süresi, ilgili

mevcut sözleşmenin süresi ile sınırlıdır. YEKA için verilen üretim lisansının süresi, YEKA Yö-

netmeliği çerçevesinde belirlenen süre ile sınırlıdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları kapsamında enerji alış ve

satış anlaşmaları imzalayabilme,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/11/2013 28809

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 28/1/2014 28896

2- 26/12/2014 29217

3- 4/2/2015 29257

4- 23/12/2015 29571

5- 22/10/2016 29865

6- 24/2/2017 29989
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Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

Müdürlüğünde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul

ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü-

ğünde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan per-

sonelden bu Yönetmelikte sayılan görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle

atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 11/10/2011 ta-

rihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-

liği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta veya

grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünü,

ç) Genel Müdür: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürünü,

d) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,

f) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak ya-

zılı ve sözlü sınavı,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dine göre hesaplanan süreleri,
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ğ) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadro unvanları aşağıda gösterilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Müdür, Şube müdürü,

2) Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur, şoför,

d) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Hizmetli, aşçı, teknisyen yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, programcı, kaptan, sağlık teknikeri, tekniker, sağlık teknisyeni,

teknisyen, mütercim, sağlık memuru, hemşire, ebe, laborant.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tâbi kadrolara ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamındaki

kadrolara atanabilmek için bu maddede belirtilen şartları taşımak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak

üzere, Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak,

gerekir.
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Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar

aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür ve Şube müdürü, kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Araştırmacı, sağlık memuru, ebe, hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, sivil savunma

uzmanı, ayniyat saymanı ve şef kadrolarında en az üç yıl, veri hazırlama ve kontrol İşletmeni,

bilgisayar işletmeni, tekniker, teknisyen ve memur kadrolarında ise en az beş yıl bulunmuş olmak,

3) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bu-

lunmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur ve şo-

för kadrolarında en az üç yıl bulunmuş olmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte Avukat olarak en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az sekiz

yıl hizmeti bulunmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Araştırmacı, şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi ada-

mı, memur ve şoför kadrolarında en az üç yıl bulunmuş olmak,

d) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Genel Müdürlükte en az bir yıl hizmeti olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, gemi adamı, memur

ve şoför kadrolarında en az üç yıl bulunmuş olmak,

e) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek

için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı, bilgisayar operatörlüğü ile alakalı sertifika sahibi

olmak veya mezun olduğu okullardan en az iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,

f) Memur kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında en az iki yıl bulunmuş olmak,
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g) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıllık (B), (D), (E) sınıfı sürücü belgelerinden en az birine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında en az iki yıl bulunmuş olmak,

ğ) Gemi adamı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Gemi adamı ehliyetine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler grubu kadrolarında en az iki yıl bulunmuş olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak ata-

malarda unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki şartlar aranır;

a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli yüksekokulların, mesleki veya teknik eğitim veren bölümlerinden

mezun olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programlama ile ilgili bölümlerinden me-

zun olmak veya en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlı-

ğından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

d) Kaptan kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaptan ehliyetine sahip olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden

mezun olmak,

f) Sağlık teknikeri, hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, laborant kadrolarına

atanabilmek için;

1) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,

g) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ya da bu düzeye denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilmiş yabancı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
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2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) en az (B) düzeyinde veya ulus-

lararası geçerliliği bulunan ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliği

kabul edilen sınavlardan buna denk düzeyde başarılı olduğunu belgelemek,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Başvuru ve Duyuru

Duyuru

MADDE 9 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen görevde yükselme ve unvan deği-

şikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların unvanı, adedi ve niteliklerine göre başvuru

şartları ve sınava ilişkin konu başlıkları yazılı sınavdan en az kırkbeş gün önce Genel Müdürlük

internet sitesinde ve ilan panolarında duyurulur.

Başvuru

MADDE 10 – (1) Yapılan duyuru üzerine ilanda belirtilen başvuru tarihinin son günü

itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru formu ile birlikte son başvuru tarihine

kadar şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için görevli oldukları birimler aracılığıyla baş-

vuru yaparlar. Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. Son başvuru ile sınav tarihi arasındaki

süre otuz günden az olamaz.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olan personelin de sınava katılması mümkündür.

(3) Aday memur statüsünde olanlar ile Genel Müdürlük personeli olmayanlar başvuru

yapamazlar.

(4) Birim amirleri, başvuru formlarını ekleriyle birlikte bir yazı ekinde son başvuru ta-

rihini izleyen ilk üç iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Birimler tarafından gönderilen başvuru formları ve ekleri İnsan Kay-

nakları Daire Başkanlığınca sınav kuruluna tevdi edilir. Sınav kurulunca yapılacak inceleme

sonucu, başvuruların kabulü veya reddine ilişkin listeler ayrı ayrı Genel Müdürlük internet si-

tesinde ve ilan panolarından ilan edilir. Başvuruları kabul edilmeyen aday listelerinde, başvu-

ruların kabul edilmeme sebepleri belirtilir.

(2) Sınav kurulunca başvuruları kabul edilmeyen personel, listenin ilan edildiği tarihten

itibaren beş iş günü içinde görevli oldukları birimleri aracılığıyla sınav kuruluna yazılı olarak

itirazda bulunabilirler. İtirazlar sınav kurulunca on iş günü içinde incelenir ve sonucu ilgililere

görevli oldukları birimleri aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Görevde yükselme sınavı ve şekli

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme sınavı konu başlıkları sınav duyurusunda belirtilir.
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(2) Görevde yükselme sınavının yazılı kısmı Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından

birine de yaptırılabilir.

(3) Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Sı-

nav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir ve listeler Genel

Müdürlük internet sitesinden ve ilan panolarından ilan edilir.

(4) Sınav soruları eğitim konularının ağırlığı ile orantılı olarak hazırlanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip per-

sonelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliği sınavına tabi

kadrolara, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir. Bu unvanları, en az orta öğretim dü-

zeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin; bu Yönetmelikte

belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı-

larına göre söz konusu kadrolara atamaları gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin nite-

liğine ilişkin konularda yaptırılır.

(3) Bu sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar. Sı-

nav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir ve listeler Genel

Müdürlük internet sitesinden ve ilan panolarından ilan edilir.

(4) Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan

değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
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Sınav kurulu

MADDE 15 – (1) Yaptırılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları iş-

lemlerini yürütmek üzere sınav kurulu oluşturulur. Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlen-

direceği genel müdür yardımcılarından birinin başkanlığında; daimi üye İnsan Kaynakları Daire

Başkanı ile genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve birim sorumluları arasından Genel

Müdür tarafından belirlenecek diğer üyelerle birlikte toplam beş asıl üyeden oluşur. Aynı usulle

yedek üyeler de belirlenir.

(2) Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile

alınır. Asıl üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır. Sınav kurulunun başkan ve

üyelerinin eşlerinin veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının gö-

revde yükselme sınavına veya unvan değişikliği sınavına katıldıklarının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler

görevlendirilir. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim

hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Kurulun sekretarya işleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 16 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sınav konularının tespiti ile soruların hazırlanması ve sınavın Genel Müdürlükçe ya-

pılmasını sağlamak veya sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş ile protokol yapmak,

b) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda başarı listesi düzenlemek,

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

ç) Sınavlara ilişkin itirazları inceleyip, karara bağlamak,

d) Sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçları ve başarı sıralaması

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını kendisine intikal ettiği tarihten itiba-

ren beş iş günü içinde Genel Müdürlük internet sitesinden ve ilan panolarından ilan eder.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar

atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının

aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilerek, Genel Müdürlük internet sitesinde

ve ilan panolarında ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

lenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan

edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacaklardan en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınavlara katılanlar, sınav sonuçlarının Genel Müdürlük internet si-

tesinde ve ilan panolarında ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapı-

lacak itirazlar, sınav kuruluna itiraz süresi sonunda tevdi edilir. Yapılan itirazlar sınav kurulu

tarafından en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonuç ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara

dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun ikinci fıkrada belirtilen

süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav

iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Sınava giriş belgesine esas olmak üzere adayların doldurduğu baş-

vuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı

daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal

edilir.

(2) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler ve bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtla-

rına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav

kağıtları geçersiz sayılır. Bu hususların sınav sonrasında tespit edilmesi durumunda sınavları

geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında

disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine, başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

ilgililerin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca, ilgili kişi/kişiler

hakkında hukuki işlem ve disiplin işlemi yapılır.

(4) Mücbir sebep hallerinde sınavlar ertelenebilir.

(5) Sınav yapıldıktan sonra, sınav sorularının çalındığının tespit edilmesi halinde sınav

geçersiz sayılır.

Atanma şekli

MADDE 20 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı

puanlarına göre üç ay içerisinde atanır. Genel Müdürlükçe atanmaya hak kazanan personelden

tercih alınması halinde başarı puanı esas alınarak personelin tercihlerine göre atama yapılır.

Tercihine atanamayan personel görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi atamaların ta-

mamının yapılmasından sonra boş kalan kadrolardan birisine atanır. Tercihlere ilişkin hususlar

başarı sıralaması listesinin ilan metninde belirtilir.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından feragat edilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memuriyetten çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten

itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, 17 nci maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmesi halinde yedekler

arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Sınavlara herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden

altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma hak-

larından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için

bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin

özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl veya müteakip sınava

kadar İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen gruplar ve unvan değişikliğine tabi kad-

rolar arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubu içinde kalmak üzere sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro için aranılan şartları taşımak kaydıyla aynı veya alt düzey görevlere atanı-

labilir. Ayrıca aynı grup içerisinde üst düzey görevlere yapılacak atamalar görevde yükselme

sınavına tabidir.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğinde geçişler ve alt gruptan üst grup-

lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu

kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere

veya alt görevlere, atanılacak kadronun gerektirdiği genel ve özel şartları taşımak kaydıyla,

görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili

kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Genel Müdürlükte

veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte

belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan ata-

ma yapılabilir.

ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve ilgili alanda doktora öğrenimini bitiren per-

sonel; atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olması ve mevzuatla aranan

öğrenim şartını taşıması kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere

görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanabilir.

d) Avukat kadrosunda çalışanlar hukuk müşaviri kadrosuna sınavsız atanabilirler.
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Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uya-

rınca kazananların hakları saklıdır.

Naklen atamalar

MADDE 24 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan

personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıması koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kad-

rolara veya bu unvanın bulunduğu gruptaki ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadrolara ata-

nabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.

Engellilerin sınavı

MADDE 25 – (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, gerekli şartları taşıyan ve atama

yapılacak görevi yapabilecek durumdaki engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli

tedbirleri alır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda

bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hudut

ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle

iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartları taşıdıkları takdirde 7 nci maddenin uy-

gulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel

Müdürü yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ

PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE

KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI

ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğ-

retim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,

Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16 ncı

maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Aynı yükseköğretim kurumunda yürütülen önlisans diploma programları ile diğer

önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans

programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine se-

natonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü

ilgili bölümün önerisi üzerine fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun onayı ile yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en

erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında,

beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarı-

yılın başında, anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç

ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/4/2010 27561

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/8/2011 28027

2- 21/9/2013 28772

3- 2/5/2014 28988

4- 18/3/2016 29657
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde yürütülen lisansüstü program-

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO): Derslerin her birinden elde edilen başarı no-

tuyla o dersin kredisinin çarpılması ile elde edilecek sayılar toplamının krediler toplamına bö-
lünmesi ile elde edilen, bölünme sonucu noktadan sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak be-
lirlenen değeri,

b) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/dönem projesi çalışması dönem-

lerinde rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta ye-
terlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

d) Enstitü: İstanbul Medeniyet Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim
yapan enstitüleri,

e) EABD/EASD: Enstitü ana bilim dalını/enstitü ana sanat dalını,
f) EABDB/EASDB: Enstitü ana bilim dalı/ana sanat dalı başkanlığını,
g) EK: Enstitü kurulunu,
ğ) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,
h) İMÜDS: İstanbul Medeniyet Üniversitesi dil sınavını,
ı) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması ya da laboratuvar
saatinin yarısının toplamını,

i) Müdür: Enstitü müdürlerini,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,
l) Senato: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Senatosunu,
m) Uzmanlık alan dersi: Bir öğretim üyesinin tez danışmanlığı yapmakta olduğu li-

sansüstü öğrenciye verdiği dersi,
n) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,
o) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,
ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

9 Haziran 2017 – Sayı : 30091                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Sınavlar ve Kayıt

Kontenjanların ilanı ve başvuru
MADDE 4 – (1) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABDB/EASDB’nin

teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Öğrenci kontenjanları, ilgili EABD/EASD’deki
öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.

(2) Öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler
ile başvuru, kabul, yazılı sınav/mülakat ve kayıt tarihleri Senatonun onayı üzerine Rektörlük
tarafından ilan edilir ve ayrıca enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında da
duyurulur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

Başvuru koşulları
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;
a) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen yurt içi veya

YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan bir lisans dip-
lomasına sahip olmaları,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı şartının aranıp aranmayacağı Se-
natoca belirlenmek üzere, tezli yüksek lisans programlarında ALES’ten 55 puandan ya da
ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan az
olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olmaları,

c) EABD/EASD tarafından önerilen ve EK tarafından uygun bulunan ve Senatoca be-
lirlenen diğer koşulları sağlamaları gerekir.

(2) Doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;
a) EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya

YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bir bilim veya sanat dalında 4 tam not üzerinden
en az 3,25, 100 tam not üzerinden en az 85 puan veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olma-
ları,

b) ALES’ten en az 80 puana ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK ta-
rafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları,

gerekir.
(3) Doktora programlarına yüksek lisans diploması ile başvuran adayların;
a) EABD/EASD tarafından önerilen ve EYK tarafından uygun görülen, yurt içi veya

YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı bilim veya sanat dalında yüksek lisans derece-
sine sahip olmaları,

b) ALES’ten 60 puandan ya da ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavlardan YÖK tarafın-
dan ilan edilen eşdeğer puanlardan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen bir puan al-
mış olmaları,

gerekir.
(4) Güzel sanatlar ana sanat dallarında lisansüstü programlarına başvuracak adaylarda,

ALES puanı aranmaz.
(5) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına başvuran adayların başvurularının de-

ğerlendirilmesi ve programa yerleştirilmeleri; ALES puanı, lisans/yüksek lisans not ortalaması
ve mülakat ve/veya yazılı sınav sonucuna göre yapılır. Adayların;

a) ALES puanının %50’si,
b) Lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si,
c) Mülakat ve/veya yazılı notunun %30’u
toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, konten-

janlara göre EYK tarafından yapılır.
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(6) ALES puanı istenmeyen lisansüstü programlarda lisans/yüksek lisans not ortalama-
sının %50’si ile mülakat ve/veya yazılı sınav sonucunun %50’si toplanarak en az 65 ve üzeri
puan alanların ilgili programlara yerleştirilmeleri, kontenjanlara göre EYK tarafından yapılır.
Uzaktan öğretim programlarında adayların programlara yerleştirilmeleri ise lisans not ortala-
masına göre EYK tarafından gerçekleştirilir.

(7) Yabancı dil durumunun belirlenmesine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans (Türkçe) programları ile kısmen veya tamamen yabancı dille eği-

tim yapılan lisansüstü programlara başvuru için gerekli olan yabancı dil puanı, EK’nin önerisi
üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde adaylardan istenilen yabancı dil puanında,
anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları
ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları esas alınır. Tezli yüksek lisans programları için,
gerekli görülmesi halinde İMUDS uygulanabilir. Doktora/sanatta yeterlik programlarına baş-
vurularda istenilen yabancı dil puanı, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(8) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü
programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB’nin görüşü ve EK’nin teklifi üzerine Senato
tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen

öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecelerini kabul edildikleri yüksek lisans veya dok-
tora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans
derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından
almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir.

(2) Hangi programlarda bilimsel hazırlık programı açılacağı ve ders planları, ilgili
EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır.

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

(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler için devam durumu, sınavlar, başarı
notu, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin alındığı lisans/yüksek lisans programında
alınan derslere uygulanan esaslarla aynıdır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde
belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgilerini

artırmak isteyenler, EABDB/EASDB’nin onayı ve EYK’nin kararıyla lisansüstü derslere özel
öğrenci olarak kabul edilebilirler.
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(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından
yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin derslere devam ve başarı durumu, enstitü öğrencilerine uygulanan
esaslarla aynıdır.

(4) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen adayların, lisans/yüksek lisans not du-
rum belgesini ve diploma fotokopisini ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen
süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir. EYK tarafından özel öğrencilikleri uygun bu-
lunan adayların, alacakları ders/dersler için ÜYK tarafından belirlenen öğrenim ücretini yatır-
maları gerekir.

(5) Özel öğrencilerin derse devamı, sınav, başarı değerlendirmesi, disiplin ve benzeri
hususlardaki konuda bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencinin, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitimde ve-
rilen derslerin %50’sini geçemez.

(7) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirten bir belge verilir.
Yatay geçiş
MADDE 8 – (1) İlgili enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD’de ya da Üniversite

içindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir üniversitede lisansüstü programlarda en az
bir yarıyılını tamamlamış başarılı öğrenciler, Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay
geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın öğrenci kabul ve başarı şartlarını sağ-
laması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış olması gerekir. Öğ-
rencinin programa kabulü ve intibakına, EABD/EASD’nin görüşü alınarak EYK tarafından
karar verilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre enstitüde
ve 33 üncü maddesine göre ise Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp
başka bir üniversitede lisansüstü eğitim ve öğretim gören öğrenciler, başka herhangi bir şart
aranmaksızın yatay geçiş yapabilirler.

(4) Tezli bir programdan tezsiz yüksek lisans programları ile tezsiz bir programdan tezli
yüksek lisans programları arasında geçiş, öğrencinin başvurusu, EABD/EASD’nin onayı ve
EYK kararı ile yapılabilir. Program geçişlerinde ilgili program için öngörülen koşulları taşımak
esastır.

(5) Yatay geçişlerle ilgili diğer hususlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre dü-
zenlenir.

Bilim/sanat sınav jürilerinin belirlenmesi
MADDE 9 – (1) Programlara öğrenci kabulü ile ilgili sınav jürileri; ilan edilen her

program için, ilgili EABD/EASD başkanlığının önereceği ve EYK tarafından belirlenen üç
asil ve iki yedek üyeden oluşur.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 10 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde is-

tenilen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zo-
rundadır. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu aday-
ların yerine başarı değerlendirme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya noter ya da enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
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Kayıt yenileme
MADDE 11 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda

EABD/EASD’de açılan dersler arasından Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden derslerini seçip da-
nışmanının onayı ile kaydını yenilemek zorundadırlar. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için, sa-
dece ders seçme işlemi yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre katkı payını ödemeyen ve mazeretleri EYK tara-
fından kabul edilmeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde
kendilerine öğrenci belgesi verilmez ve askerlik tecil işlemleri yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Programları, Ders Planları ve Programları, Sınavlar ve Değerlendirme

Öğretim programları
MADDE 12 – (1) Bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı; YÖK’ün belirlemiş

olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, ilgili EABDB/EASDB’nin
teklifi, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programlar, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından hazırlanır ve
YÖK’ün onayına sunulur.

(3) Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile tezsiz yüksek lisans programları uzaktan
öğretim yoluyla da yürütülebilir.

Ders planları ve programları
MADDE 13 – (1) Ders planları, Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uy-

mak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.
(2) Ders planları çerçevesinde bir yarıyılda hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin

hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABDB/EASDB’nin önerileri üzerine EYK
tarafından kararlaştırılır.

(3) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir. Buna göre;
a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik

ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere

o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(4) Bir EABD/EASD’de ders planına eklenmesi düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek
öğretim üyesi, dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABDB/EASDB’ye
yapar. EABDB/EASDB tarafından ilgili enstitüye teklif edilen dersler, EK’nin kararı ile ders
planına eklenir.

(5) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yönelik olan uzman-
lık alan dersleri de aynı yöntemle, ancak kredisiz olarak açılır. Uzmanlık alan derslerinin ders
yükü, Senato tarafından belirlenir. Öğrenci, tez çalışmasına kayıt yaptırdığı tarihten itibaren
tezi bitinceye kadar her yarıyıl tez çalışmasına ve danışmanınca açılan uzmanlık alan dersine
kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.
Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci
danışman tarafından açılır ve yürütülür.

(6) Lisansüstü düzeydeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu
hallerde EABDB/EASDB’nin gerekçeli önerisi ve EYK’nin onayı ile doktorası olan öğretim
görevlilerine ve sanatçı öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verilebilir. Gerekli
görüldüğünde ÜYK kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.
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Dersler
MADDE 14 – (1) Dersler; lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması

gereken zorunlu/seçmeli dersler, seminer, tez ve uzmanlık alan dersi adı altında eğitim ve öğ-
retim planlarında ve programlarında yer alır. Bunlardan;

a) Zorunlu dersler: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması
gereken derslerdir. Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

b) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya
ders grupları arasından alınacak derslerdir.

c) Seminer dersi: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir
konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir me-
tinden oluşan çalışmadır.

ç) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak
hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Uzmanlık alan dersi: Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın ça-
lıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik
ve çalışma disiplininin, güncel yayınları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazan-
dırılması, tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulana-
cak olan bir derstir.

Değerlendirme
MADDE 15 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

üyesi/görevlisi tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir:
Başarı Notu Puanı Puanı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 65-74
FF 0,00 00-64
(2) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, yüksek lisans için en az CB, doktora için ise

en az BB alınması gerekir.
(3) CB, doktora programları için, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00

olması halinde koşullu başarı notudur.
(4) CC, yüksek lisans programları için, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalaması en az

2,50 olması halinde koşullu başarı notudur.
(5) MU (Muaf), GR (Girmedi), DZ (Devamsız), YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), FF (Ba-

şarısız) işaretidir.
(6) Ağırlıklı genel not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son

not geçerlidir.
(7) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi dersi, seminer dersi, YT/YZ notları ile değer-

lendirilir ve not ortalamasına katılmaz.
Derste başarılı olma koşulları
MADDE 16 – (1) Ders içeriği, işlenecek konular, kaynakça, öğretim yöntem ve tek-

nikleri, yarıyıl içi çalışmaları ve sınavı/sınavları (vize, ödev, sunum, proje ve benzeri) ile yarıyıl
sonu sınavının dersin başarı notuna katkı oranları, dersi veren öğretim üyesi/görevlisi tarafından
ders bilgi formunda belirtilir ve öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu sınavının dersin başarı no-
tuna katkısı %30’dan az olamaz.
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(2) Öğrencilerin başarısız oldukları dersleri tekrar almaları ve sınavlarında başarılı ol-
maları halinde, önceki başarısız notları transkripte yer almaz.

(3) Bir seçimlik dersten başarısız olunması halinde, başka bir seçimlik ders seçilebilir.
Derse devam
MADDE 17 – (1) Öğrencilerin derslere ve uygulamalara devam durumu, ilgili öğretim

üyesi tarafından izlenir ve değerlendirilir.
Bütünleme sınavı
MADDE 18 – (1) İlgili yarıyılda almış oldukları derslerde final sınavına girme hakkı

elde eden öğrencilere, final sınavına girmedikleri, girdikleri halde başarısız oldukları, koşullu
geçtikleri ya da notunu yükseltmek istedikleri dersler için, her yarıyıl sonunda, final notunun
yerine geçmek üzere bütünleme sınav hakkı tanınır.

Mazeret sınavı
MADDE 19 – (1) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına giremeyen ve mazereti ilgili

EYK tarafından kabul edilen öğrenci, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları sonrasında yapı-
lacak yarıyıl sonu mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin mazeret sınav hakkı aşağıdaki hallere
bağlıdır:

a) Hastalık durumu ile ilgili resmi kurum raporu.
b) Acil hallerde özel sağlık kuruluşlarından alınan rapor.
c) Öğrencinin yakınlarından birinin (anne, baba, kardeş, eş, çocuk ve benzeri) sınava

girmesini engelleyecek bir tarihte vefatı ile ilgili belge.
ç) Trafik kazası, yangın, sel, deprem, çökme, yıkım ve benzeri beklenmeyen durumların

ortaya çıkması halinde resmi makamlardan alınan belge.
d) Gözaltı ve/veya tutukluluk halinde resmi makamlardan alınan belge.
e) İlgili EYK tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
(2) Yarıyıl içi çalışmalara/sınavlara mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere uygu-

lanacak işlem, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir.
Sınav notuna itiraz
MADDE 20 – (1) Öğrenci, bir dersin başarı notuna, sonuçların ilan edilmesinden itibaren

bir hafta (7 gün) içerisinde itiraz edebilir. İtiraz enstitüye yazılı olarak yapılır. İlgili öğretim
üyesi, öğrencinin başarı durumunu değerlendirir ve sonucu en geç bir hafta içerisinde enstitüye
bildirir. Belirtilen sürede yapılmayan itirazlar, işleme alınmaz.

Ders saydırma
MADDE 21 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, değişim programı öğren-

ciliği ve daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı oldukları dersler için, ders saydırma
veya muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak
süre eksiltme koşulları, ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili EABD/EASD’nin
görüşü alınarak EYK’nin kararı ile belirlenir.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması 3,25 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri,
yüksek lisans programından en fazla üç ders alabilirler, aldıkları ve başarılı oldukları dersleri,
ilgili programa kabul edilmeleri halinde EABDB/EASDB’nin görüşü ve EYK’nin kararı ile
saydırabilirler.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrencinin kaydının dondurulması, belgelenmek şartı ile en fazla

iki yarıyıl olmak üzere aşağıdaki gerekçelerle yapılır:
a) Hastalık izni: İzin verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağlık raporu almak,
b) Askerlik izni: Tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması veya

azami öğrenim süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu olarak askere alınmak,
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c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Beklenmedik ve geçimini etkileyen ölüm, doğal afet
veya benzer durumların ortaya çıkması,

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında gö-
revlendirilmek,

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmesi,
e) İlgili EYK tarafından kabul edilen diğer mazeretlerin ortaya çıkması.
Kayıt silme
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin aşağıdaki durumlarda EYK kararıyla kaydı silinir ve

ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez:
a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek istediğini yazılı olarak beyan etmek.
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış
olmak.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Öğretim dili
MADDE 24 – (1) Lisansüstü öğretim, Türkçe’nin yanında, kısmen veya tamamen bir

yabancı dilde de yapılabilir. Kısmen bir yabancı dilde yürütülen programlarda öğrenciler, me-
zuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu ilgili yabancı dilde verilen derslerden
almak zorundadırlar.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda tez yazım dili Türkçedir, kısmen
bir yabancı dilde yapıldığı programlarda Türkçe veya yabancı dilde de olabilir. Eğitim ve öğ-
retimin tamamen yabancı dilde yapıldığı programlarda tez yazım dili öğretim dilidir.

(3) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılma-
sında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartları taşıması gerekir.

Tez çalışması
MADDE 25 – (1) Tez yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce hazırlanıp

Senato tarafından onaylanan tez yazım kılavuzunda belirtilir.
Disiplin işleri
MADDE 26 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Danışman
MADDE 27 – (1) EABDB/EASDB, her öğrenci için, öğrencinin önceki çalışmaları ve

çalışmak istediği alanı ile danışman tercihini de dikkate alarak üniversite kadrosunda bulunan bir
öğretim üyesini tez danışmanı olarak en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez
danışmanı EYK’nin kararıyla kesinleşir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD
başkanı yürütür.

(2) Danışman, öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışması ile
ilgili konularda ona rehberlik eder.

(3) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik önerileri, danışmanın ve EABDB/EASDB’nin
onayı ile EYK tarafından karara bağlanır.

(4) Danışman, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir üniversiteden öğretim üyesi danışman
olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durum-
larda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir.
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(5) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının niteliği ve kapsamı
MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, bir eğitim-öğretim dönemi yirmi dört ulusal kredi ve
60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez ça-
lışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tez çalışması kredisiz olup
yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Sanatla ilgili programlarda ayrıca uygulama çalış-
ması da aranır. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez
dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının onayı ile diğer lisansüstü prog-
ramlardan da en fazla iki ders seçebilir. Öte yandan, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin
onayı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Öğren-
cinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması
gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 29 – (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) Öğrencinin mezuniyet için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması, ders-
lerini, seminer dersi ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrenci, ortalama
şartını sağlayıncaya kadar tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Kredili derslerini, seminer
dersini ve tez çalışmasını başarı ile tamamlamış ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,50
olan öğrenciler daha kısa sürede mezun olabilirler.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında yetersiz bulunan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez konusu
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin danışmanıyla beraber

belirlediği ve EABD/EASD başkanının onayladığı tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye önerilir. Tez konusu EYK’nin onayı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
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intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve
EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından
olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda
ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını EABDB/EASDB’nin aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu 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. Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı
45-90 dakikadır. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

parak tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, aynı programın tezsizi olması
durumunda, programın ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 32 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK, talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
Üniversiteden ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EAB/EAS dalın-
daki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi,
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının niteliği ve kapsamı
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak
kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor
vermek zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanın onayı ile diğer lisansüstü prog-
ramlardan da, en fazla üç ders alabilir. EYK’nın kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından
en fazla iki ders alınabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından alabileceği dersler,
programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini aşamaz.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim
programı şeklinde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans uzaktan öğretim programlarına ilişkin
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 34 – (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 sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(2) Öğrencinin mezuniyet için, dersleri başarması, gerekli kredileri sağlaması, ağırlıklı
genel not ortalamasının en az 2,50 olması ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlamış ol-
ması gerekir. Öğrenci, ağırlıklı genel not ortalaması şartını sağlayıncaya kadar süresi içinde
tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Diploma
MADDE 35 – (1) Kredili derslerini başarı ile tamamlayan ve diğer koşulları yerine ge-

tiren öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi, öğrenci ile ilgili EYK
kararının alındığı tarihtir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı programın tezli yüksek lisans
programının bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu du-
rumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK’nın kararıyla tezli yüksek lisans
programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 36 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile 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. Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler, önce yüksek lisans derslerini almak durumundadır.
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(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden, yüksek lisans derecesi ile
kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en
fazla dört ders seçilebilir. Öğrenci, danışmanın onayı ile diğer lisansüstü programlarda veril-
mekte olan derslerden en fazla iki ders alabilir. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından
alabileceği dersler, programı tamamlamak için alması gereken toplam kredisinin %50’sini
aşamaz.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 37 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile 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 derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-
tenin öngördüğü en az ağırlıklı genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, tezsiz yüksek lisans programı
olması durumunda, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Öğrenciler, yeterlik sınavına Mart-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere yıl-
da en fazla iki kez girebilirler. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi
danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde EABDB’ye verir.
EABDB bu talebi enstitüye yazar.

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onayla-
nan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.
Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş
öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu
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.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda yüz
puan üzerinden en az yetmiş beş puan alan öğrenci başarılı kabul edilir ve sözlü sınava alınır.
Öğrencinin, sözlü sınavdan başarılı olabilmesi için en az yetmiş beş puan alması zorunludur.
Yazılı ve sözlü sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından ye-
terlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavının yazılı veya sözlü bölümünde başarısız olan öğrenci başarısız ol-
duğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan
öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az sekiz dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB/EASDB’nin

önerisi ve EYK’nın onayı ile bir ay içinde 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 katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Gerektiğinde düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre
sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB tarafından iş-
lemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) 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 bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmalarını ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez
çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste
iki kez veya aralıklı olarak toplamda üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönde-
rilir.

(3) Öğrencinin tez savunmasına girebilmesi için, ulusal veya uluslararası hakemli bir
dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az bir adet makalesini tezi ile
birlikte enstitüye sunması gerekir.

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

(5) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nın onayı ile
atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi
yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, tezle ilgili hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez savunmasına
alır. Tez savunma sınavı, 60-120 dakika arasında olup tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora programına lisans diploması ile başvuran bu durumdaki öğrencilerden,
EABD/EASD’de tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının kredili derslerini ve diğer gereklerini yerine getirmek koşuluyla talepleri halinde ken-
dilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 42 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-
loması almaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK, başvuru üzerine
teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları
yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami
süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.
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(2) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalanmış nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 43 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az sekiz 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.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK’nin onayı ile Üni-
versiteye bağlı başka bir enstitüde veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derece-
siyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, yüksek

lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları ile di-
ğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar hariç, ALES sözel puan türünde en az
55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan
az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya eşdeğer puana sahip
olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3,25 veya muadili bir puan olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuran adaylardan, ALES puanının %50’si, lisans/yüksek
lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesinin %30’unun
toplanarak en az 65 ve üzeri puan alanların programa yerleştirilmeleri, kontenjana göre EYK
tarafından yapılır.

(5) ALES puanı aranmayan programlarda adaylardan, lisans/yüksek lisans not ortala-
masının %50’si ile mülakat/yetenek sınavının %50’sinin toplanarak en az 65 puan alanların
programa yerleştirilmeleri, kontenjana göre EYK tarafından yapılır.

(6) Enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/ana-
sanat dallarına öğrenci kabulünde ALES ile ilgili birinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Süre
MADDE 45 – (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 tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(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 tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı, tez izleme komitesi, tez önerisi savunması
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programında, yeterlik sınavı, tez izleme komitesi ve

tez önerisi savunması ile ilgili iş ve işlemler, bu Yönetmelikte doktora programı için belirtilen
usul ve esaslarla aynıdır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 47 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-
larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasının savunmasına girebilmesi için, ulusal veya
uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş alanı ile ilgili en az
bir adet makalesini tezi ile birlikte enstitüye sunması gerekir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi üniversitesi dışından
öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup ol-
madığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda
jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav,
60-120 dakika arasında olup sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap
bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-
rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 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 sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-
yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş öğrencilerden, tez, ser-
gi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlar için,
EABD/EASD’de tezsiz yüksek lisans programı olması durumunda, ilgili programın kredili
derslerini ve diğer gereklerini başarı ile tamamlamaları koşuluyla talepleri halinde kendilerine
tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından
imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Öğrencinin mezuniyetine, EYK karar verir. EYK başvuru üzerine teslim
süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu, Senato, EK ve EYK kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 50 – (1) 13/1/2012 tarihli ve 28172 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 268)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 298)

MADDE 1 – 29/7/2008 tarihli ve 26951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Ver-

gisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nin “1. Tevsik Zorunluluğunun Kapsamı” başlıklı bölümünde

yer alan “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,”

ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri

şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 459)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 480)

MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi

Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün so-

nuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş

oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları

Trafik Kanunu ile 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tescile yetkili kuruluşlarca kayıt ve tescil edilmesi zo-

runlu olmayan taşıt ve araçlar hariç) kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise

yukarıda belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen

belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin “4.2. Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı

bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında ku-

rulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil

ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,”

MADDE 3 – Bu Tebliğin;

a) Birinci maddesi 1/7/2017 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 31/05/2017
Karar No : 2017/15
Konu : “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”
Yüksek Planlama Kurulunca;
Milli Eğitim Bakanlığının 08/05/2017 tarihli ve E. 6510967 sayılı, 22/06/2016 tarihli ve

E. 6878658 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 28/02/2017 tarihli ve E. 1650 sayılı yazısı
dikkate alınarak; 10 uncu Kalkınma Planının Eğitim Politikalarına ilişkin 152 nci paragrafı
çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ekli “Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023”nin
kabulüne, karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/763 

KARAR NO : 2012/709 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SAIDA BABAYEVA, TariĢ ve Sura kızı, 18/04/1973 

YARDIMLI doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. ġerur 

Nahçıvan Azerbaycan adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 20/05/2012 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 04/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 04/12/2012 tarih, 2012/330 Esas ve 2012/665 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık SAIDA BABAYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4517 

————— 

ESAS NO : 2012/681 

KARAR NO : 2012/582 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ROYA SULEYMANLI, Yusif ve Hanım kızı, 1963 

AZERBAYCAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. 

AZERBAYCAN adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 29/12/2011 

SUÇ YERĠ : ANKARA/MERKEZ 

KARAR TARĠHĠ : 26/07/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 26/07/2012 tarih, 2012/362 Esas ve 2012/146 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık ROYA SULEYMANLI bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4518 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2012/675 

KARAR NO : 2012/613 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : AZAR RAZAYEV, Bayram ve Tamara oğlu, 23/01/1989 

ġERUR doğumlu. 

SUÇ : 5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. maddesine aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 13/09/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 27/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında: 5683 Sayılı 

Pasaport Kanunun 26. maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/11/2012 tarih, 2012/265 Esas ve 2012/613 Karar sayılı 

dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık AZAR RAZAYEV bulunamadığından gerekçeli 

kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı, Ġlan olunur. 4519 

————— 

ESAS NO : 2012/653 

KARAR NO : 2012/554 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : SEYMUR: BAYRAMLI, Zakir ve Nazile oğlu, 1984 CULFA 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. AZERBAYCAN-CULFA 

adresinde oturur. 

SUÇ : 5683 Sayılı Kanuna aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 10/10/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/MERKEZ 

KARAR TARĠHĠ : 16/10/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 16/10/2012 tarih, 2012/33 Esas ve 2012/365 Karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık Seymur BAYRAMLI bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı 

Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 

 4520 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KĠREÇTAġI TEMĠNĠ VE ĠSTĠFLEME HĠZMETĠ YAPTIRILACAKTIR 

Elazığ Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017-2018 Kampanyası ihtiyacı kireçtaĢı temini ve istifleme hizmeti 

yaptırılacaktır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/270175 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü yurtbaĢı beldesi 

ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75 (4 Hat) - 0 424 251 24 14  

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : (±%20 Toleranslı) 10.000 ton kireçtaĢının 

Fabrikamız stok sahasına teslimi ve istiflenmesi  

b) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası Kireç TaĢı Döküm Sahası  

c) ĠĢin süresi : (±%20 Toleranslı) 2017 (Ağustos 3000 ton - Eylül 

3500 ton - Ekim 3500 ton) olarak teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 19/06/2017 Pazartesi günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 118,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 19/06/2017 Pazartesi günü saat 14.00’a kadar Elazığ ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir  

 5152/1-1 
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ARSALAR SATILACAKTIR 

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır. 
 

Mahalle Ada Parsel Alan (m²) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) Ġmarı 

Ġhale 

Tarih/Saat 

K.Ocağı 

(100.Yıl) 
7811 7 13.202,24  23.764.032,00 712.920,96 

TĠCK E=1.60 

Y en çok= 

Serbest  

21.06.2017 

16:00 

K.Ocağı 

(100.Yıl) 
7811 8 13.454,76  24.218.568,00 726.557,04 

TĠCK E=1.60 

Y en çok= 

Serbest  

21.06.2017 

16:05 

K.Ocağı 

(100.Yıl) 
7811 9 3.000,00 5.250.000,00 157.500,00 

TĠCK E=1.60 

Y en çok= 

Serbest  

21.06.2017 

16:10 

K.Ocağı 

(100.Yıl) 
7811 10 6.000,00 10.500.000,00 315.000,00 

TĠCK E=1.60 

Y en çok= 

Serbest  

21.06.2017 

16:15 

K.Ocağı 

(100.Yıl) 
7811 11 3.000,00 5.250.000,00 157.500,00 

TĠCK E=1.60 

Y en çok= 

Serbest  

21.06.2017 

16:20 

 

2 - Ġhale Çukurova Ġlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.  

3 - Söz konusu arsanın ihalesine iliĢkin Ģartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve Ġstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. 

5 - Ġsteklilerden istenen belgeler; 

a) Teklif mektubu  

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

c) Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti 

d) Gerçek kiĢiler için adli sicil belgesi 

d) Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgah Belgesi) 

e) Gerçek kiĢiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiĢ noter 

tasdikli vekâletname, 



9 Haziran 2017 – Sayı : 30091 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

f) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküleri  

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - Ġhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 

onaylanacak ya da iptal edilecektir.  

8 - Ġhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 

alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peĢin olarak yatıracaktır. 

9 - SatıĢtan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 

ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

10 - SatıĢı yapılan arsanın Tapu tescil iĢlemleri ihalenin kesinleĢmesine müteakip ihale 

bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleĢecektir. 

11 - Belediyemizce satıĢı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 

satıĢlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır. 

12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peĢin ödenmediği takdirde 

ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - ġartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri 

uygulanır. Ġhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. 

15 - TaĢınmazların ihalesine teklif vereceklerin; Ģartnamede belirtilen maddelere uygun 

olarak hazırlayacakları ihale zarfını 21/06/2017 günü saat 15.30’e kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar 

Müdürlüğü'ne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur.  

16 - Ġdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir. 

 5250/1-1 
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13 ADET KAPI TĠPĠ METAL DEDEKTÖRÜ TEMĠNĠ VE TESĠSĠ ĠġĠ DHMĠ ĠHALE 

YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE  

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Dosya Numarası : 2017/12 

1 - KuruluĢun 

a) Adresi : Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı (Konya Yolu Üzeri) 

No: 32 06560 Yenimahalle/ANKARA 

b)Telefon ve Faks numarası : +90 (312) 204 2000 - 204 2340 - 204 2341 - 204 2348 - 204 

2626 - 204 2878   Fax No: + 90 (312) 212 81 58 

c) Ġhale Dokümanının 

    Görülebileceği Adresi : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 

Müdürlüğü, Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Mal Alımı - 13 Adet 

b) Teslim Yerleri : Söz konusu malzeme Teknik ġartname EK-6’da belirtilen 

tahsis yerleri 

c) Teslim Tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 180 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

b) Tarihi ve Saati : 25/07/2017 saat 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.1.2. 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, 

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.4. Ġdari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
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4.1.9. 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 serbest muhasebeci, 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 4.1.1. maddesinde yer alan belgenin ayrı 

sunulması zorunludur. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgesi; 

Ġsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde 

bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge veya teknolojik ürün deneyim belgesi veya Üretim 

kapasite raporu sunması zorunludur. Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %10’dan az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler 

veya teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporundan birinin sunulması 

yeterlidir. Üretim kapasite raporu teklif edilen Cihaz miktarında (teslimat süresi içerisinde 13 adet 

kapı tipi metal dedektör) olacaktır. 

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

4.3.3. Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite 

edilen belgelendirme kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma 

AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme 

kuruluĢları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluĢlarının, Uluslararası 

Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon 

kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢu olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen 

belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit 

edilmesi gerekir. Ġhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. 
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Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme 

kuruluĢları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belge ve 

sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale 

tarihinde geçerli olması yeterlidir. 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3.4. Ġsteklinin, Türkiye’de bakım onarım hizmeti verebilecek ve yedek parça desteği 

sağlayabilecek bir teknik servisi bulunacak veya bu hizmeti teknik servis için yeterli Ģartlara sahip 

bir baĢka firmaya yaptıracaktır. Her iki halde de bu duruma iliĢkin belge. 

4.3.5. Teklif edilen cihazların, teknik Ģartnamede belirtilen hususlara ve en az ECAC Doc. 

No: 30’un güncel baskısında bahsedilen özelliklere uygun olduğuna iliĢkin; TSE, ISO 9001:2008 

ve CE ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun olduğuna dair belgeler, 

4.3.6. Teklif edilecek cihaz, ECAC Doc.No.30 da belirtilen test kriterlerini karĢılayacak ve 

STAC (Transports Urbains de l’Agglomération Chambérienne-Fransa) tarafından gerçekleĢtirilen 

testten geçtiğine dair bahse konu test merkezi tarafından verilen belge, (bu husus STAC web 

sitesinden kontrol edilecektir.) 

4.3.7. Cihazların, manyetik alan gücü (Magnetic Field Strength), yaydığı gürültü değeri 

(Noise Emission), dıĢ etkenlere karĢı korunması, sağlık, emniyet (Safety) vb. konularda 

uluslararası düzenlemelere uygun olduğuna iliĢkin belge, (FCC (Class B), VDE 871 ya da BSI 

6527, IP 20 (IEC 529), IEC 348, EMC/EMI, vb). 

4.3.8. Herhangi bir Ģekilde yerli malzeme kullanılmasına ihtiyaç duyulması durumunda bu 

malzemenin TSE standardında olacağına iliĢkin belge/beyan, 

4.3.9. Cihazların, insan sağlığına ve teknik tıbbi cihazlara zararlı bir etkiye sahip 

olmadığına iliĢkin, teknik tıbbi cihaz (kalp pili vb.) üreticilerinden, uluslararası akredite edilmiĢ 

laboratuvarlardan veya konu ile ilgili yetkili Kurum/KuruluĢlardan alınmıĢ belge. 

4.3.10. Cihazların, ECAC Doc. No 30’da belirtildiği Ģekilde, ―Standart 2‖ ye uygun 

olduğuna dair belge/beyan, 

4.3.11. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen belgeler. 

4.3.12. Teknik Dokümanlar 

4.3.12.1. Teknik ġartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar), 

Söz konusu dokümanlar teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsayacaktır. 

4.3.12.2. Ġstekli cihazlara ait broĢür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 

CD/DVD’leri teklifle beraber verecektir. 

4.3.13. Ġstekliler malın imalat süresi, montaj süresi ve nakliye süreleri ile Teknik 

ġartnamenin 5."Eğitim" maddesi hükümlerine göre eğitim süreleri vs. gösteren iĢ programını 

verecektir. Ġsteklilerin SözleĢmede belirtilen sürelerden daha kısa sürede malzemeyi teslim etmeyi 

teklif etmeleri durumunda bu süreler dikkate alınacaktır. 

4.3.14. Ġstekli garanti süresi içerisinde ve garanti süresi bitiminden sonraki 10 (on) yıl 

boyunca teklif ettiği malzemeye iliĢkin yedek malzemeyi temin edecek ve 10 yıllık süreyi içeren 

ayrıntılı (teknik Ģartnamenin EK-5’e göre hazırlanmıĢ) fiyatlı yedek malzeme listesini 

(yüklenicinin yabancı olması durumunda verilen fiyatlar DAT teslim olacaktır. ) teklifle birlikte 

sunacaktır. KuruluĢumuz malzemeyi listede belirtilen fiyatlardan alıp almamakta serbestir. 

(Yedek malzemenin satınalınması durumunda KuruluĢ sözleĢme yapma, teminat alma hakkını 

saklı tutar.) 

4.3.15. Teknik ġartnameye verilecek cevaplar. 

4.3.15.1. Teknik ġartnameye verilecek cevaplar Teknik ġartname Ek-8’de belirtilen 

formatta olacaktır. 
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4.3.15.2. Teknik ġartnameye verilen tüm cevaplar, istekli tarafından kaĢelenmiĢ, antetli 

sayfalar üzerine hazırlanmıĢ olacak ve her sayfa istekliler tarafından imzalanacaktır. 

4.3.15.3. Teknik ġartnamenin bütün maddelerine sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamıĢ 

hiç bir madde kalmayacaktır. 

4.3.15.4. Teknik ġartnamenin Teknik Hususlar bölümüne verilecek cevaplarda, ilk önce 

konu ile ilgili detaylı ve açıklayıcı bilgiler verilecek, daha sonra Teknik Dokümanların ilgili 

bölüm ve sayfaları mutlaka referans olarak gösterilecektir. (Örneğin; dosya 1, bölüm 2, sayfa 4, 

madde 6) Ayrıca; teknik dokümanda, referans gösterilen yer iĢaretlenecek ve hangi maddenin 

cevabı olduğu belirtilecektir. 

4.3.15.5. Teknik ġartnameye verilen cevaplarda "anlaĢıldı", "not edildi" gibi cevaplar 

verilmeyecek, Ģartnamenin tüm maddeleri tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir Ģekilde 

cevaplandırılacaktır. 

4.3.15.6. Gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan, değeri belirtilmeyen veya teknik 

Ģartnameye verilen cevaplar ile dokümanlar arasında çeliĢkili maddeleri olan teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak metal dedektörleri kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %14 (yüzdeondört) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb. 

bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile 

Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ 

olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın 

Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 

kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP’a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır.(Bu Ģart yabancı 

isteklilerde aranmaz.) 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 

edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu Ġhalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 

kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 5291/1-1 
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4 KALEM MALZEME ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

4 kalem Malzeme alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/285161 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

  a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Malzeme Alımı 

1 Hava Yolu Eğitim Maketi 2 adet 

2 Ġleri Seviye Hasta Durum Similatörü 1 adet 

3 Kan DolaĢımı Gösterir KPR Maketi 1 adet 

4 Lomber Ponksiyon Maketi 1 adet 
 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5303/1/1-1 
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EXOM KĠT ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Exom Kit alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 nci maddesi 

(f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/285202 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Exom Kit 23 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.2.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5303/2/1-1 
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4 KALEM BĠLGĠSAYAR VE EKĠPMANLARI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

4 kalem Bilgisayar ve Ekipmanları Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname 

eki esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/285210 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 kalem Bilgisayar ve Ekipmanları Alımı 

1 Bilgisayar 8 adet 

2 Bilgisayar 2 adet 

3 Projektör  2 adet 

4 Sayısal Ġçerik GeliĢtirici  2 adet 
 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5303/3/1-1 
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7 KALEM LABORATUVAR CĠHAZI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

7 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 nci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/285140 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 kalem Laboratuvar Cihazı Alımı 

1 Su Aktivite Tayin Cihazı  1 adet 

2 Soğutmalı Santrifüj Cihazı  1 adet 

3 Otomatik Tayin Cihazı  1 adet 

4 Liyofilizatör Chazı  1 adet 

5 Class II Biyogüvenlik Kabini  1 adet 

6 Gaz Kromatografi Cihazı  1 adet 

7 
Yüksek Performanslı Sıvı 

Kromatografi Cihazı  
1 adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 15.30  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 
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4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

4.3.1.1. Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teklif edilen mala iliĢkin olarak, teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere 

uygunluğunu belirlemek amacıyla, her bir maddeye cevap içerecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye 

Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen malın, marka ve 

modeli yer almalıdır. Sunulan bu dokümanın her sayfası istekli tarafından kaĢelenip imzalanmıĢ 

olarak sunulacaktır 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 21.06.2017 ÇarĢamba günü saat 15.30’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 5303/4/1-1 
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KÜÇÜKAYMANAS MAH. KENTSEL DÖNÜġÜM KAT KARġILIĞI  

ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Meram Belediyesinden: 

MUHAMMEN BEDEL : 28.514.178,00 TL 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT :     855.425,34 TL. 

SON MÜRACAAT TARĠHĠ : 20.06.2017 Saat: 17:00 

ĠHALE TARĠHĠ : 21.06.2017 Saat: 17:00 

1 - Tapunun Konya ili Meram ilçesi Küçükaymanas Mahallesi 40355 ada, 1 parsel ve 

40356 ada, 1 nolu parsellerinde kayıtlı arsalar üzerine 32.329,00 m² inĢaat alanlı 177 dairenin 

Ģartnameler ve eklerine göre kat karĢılığı yapılıp idareye teslim edilmesi iĢidir. 32.329,00 m² yapı 

inĢaat alanının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2017 Yılı 

Yapı YaklaĢık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğin 4A grubu bedeli (882,00 TL) ile çarpılması 

ile bulunan inĢaat maliyeti olan K.D.V. hariç 28.514.178,00 TL. Muhammen bedelle, 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġhale, Hacı Ġsa Efendi Mah. Azerbeycan Cad. No: 5 Meram/KONYA adresinde 

bulunan Meram Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale Ģartnamesi ve ekleri, mesai saatleri içerisinde, Hacı Ġsa Efendi Mah. Azerbeycan 

Cad. No: 5 Meram/KONYA adresinde bulunan Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nde 

görülebilir ve 500,00 TL. bedelle satın alınabilir. 

4 - Telgraf veya faksla yapılacak baĢvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postadaki 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

5 - Ġsteklilere ihale saatinden önce, ihaleye katılma yeterlik belgesi verilmeyecek, ihale 

esnasında teklifler açılmadan önce yeterlilik durumu Belediye Encümeni (Ġhale Komisyonu) 

tarafından açıklanacak, yeterlik alamayanların teklifleri açılmadan iade edilecektir. 

6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

ĠSTEKLĠLER 

A) Ġhaleye katılmaya yeterli oldukların tespiti için 20.06.2017 günü saat 17:00’ye kadar 

aĢağıdaki belgeleri Hacı Ġsa Efendi Mah. Azerbeycan Cad. No: 5 Meram/KONYA adresinde 

bulunan Meram Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosuna vereceklerdir. 

Teklif Zarfında aĢağıdaki belgeler bulunacaktır. 

1. ġartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten ihaleye katılmak 

istendiğine dair dilekçe. 

2. Kanuni ikametgâh belgesi ile birlikte tebligat için adres beyanı, 
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3. 2017 yılı içerisinde alınmıĢ Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odalarından 

alınmıĢ belgeyi, 

4. ġirket ise kanıtlayıcı belgelerini, 

5. Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortaklık beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi, 

6. Noter tasdikli imza sirkülerini, 

7. ġartnamede belirtilen nitelikte teknik personel taahhütnamesi, 

8. ĠĢ yerini gördüğüne dair idareden alınmıĢ yer görme belgesi, 

9. ġartname ve eklerini itirazsız onayladıklarını gösteren belgenin bir sureti 

10. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

11. ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz. 

12. Gelir veya kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ilgili vergi dairesinden 2017 

yılında alınmıĢ belgeyi, 

13. ĠĢ bitirme belgesi: Ġsteklinin yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde en 

az Muhammen bedelin %30’u kadar gerçekleĢtirdiği iĢlere dair iĢ deneyim belgesi gerekmektedir. 

Yürürlükteki Yapım ĠĢleri Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde yer alan B/III grubu iĢler benzer iĢ 

olarak kabul edilecektir. ĠĢ bitirme belgesi hususunda 2886 sayılı yasada hüküm bulunmayan 

hallerde 4734 sayılı Yasa hükümleri geçerlidir. 

14. ĠĢ ortaklarında, ortaklardan birinin istenen asgari iĢ deneyim tutarının tamamını 

sağlaması yeterli olacaktır. 

15. Ġç zarf, (teklif mektubunu içerir) 

B) Bu iĢin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına vekâleten 

sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

C) Ġhaleye katılacak olanlar tekliflerini 20.06.2017 tarihi en geç saat 17:00’e kadar Yazı 

ĠĢleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Ġç zarf, (teklif mektubunu içerir) 

b) Geçici teminata ait makbuz, banka teminat mektubu veya Hazine bonosu. Banka geçici 

teminat mektupları süresiz ve limit içi olacaktır 2886 sayılı Yasanın 26 ve 27 maddelerindeki 

Ģartları taĢıyacaktır. 

Ġlan olunur. 5149/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul-Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde yapılacak iĢlerden olan 

Fabrikamız Atıksu arıtım tesisinin iĢletilmesi ve bakım onarım iĢleri hizmet alımı ihalesi kapalı 

zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt numarası  : 2017/268759 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ TURHAL/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539 

c) Elektronik posta adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) (Varsa) Ġhale dokümanının 

    görülebileceği internet adresi : 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Atıksu arıtım tesisinin iĢletilmesi -4 ay süre 

ile 1 Mühendis ve 12 iĢçi 

  Fabrikamız Atıksu arıtım tesisinin revizyon iĢleri -2 ay 

süre ile 8 iĢçi 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : Üretim kampanyası döneminde yaklaĢık 3 (Üç) ay. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI 

b) Tarihi ve saati  : 21/06/2017 - 14:00 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine 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. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 5158/1-1 
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ĠZMĠR BANLĠYÖ SĠSTEMĠ HATLARINDA ALÜMĠNOTERMĠT RAY KAYNAĞI ĠLE 

YERĠNDE ĠZOLE RAY YAPILMASI HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/273062 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A 35220 

ALSANCAK / ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) Dokümanların Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: Ġzmir Banliyö Sistemi Hatlarında 

Alüminotermit Ray Kaynağı ile Yerinde Ġzole Ray Yapılması Hizmeti Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 20/06/2017 Tarihi Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5155/1-1 

————— 
32 DEMĠRYOLU BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA SAYDĠNGLERDE RAY 

KAYNAĞI YAPILMASI HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/273164 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A   35220 

ALSANCAK / ĠZMĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr. 

d) Dokümanların Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: 32 Demiryolu Bakım Müdürlüğü Mıntıkasında 

Saydinglerde Ray Kaynağı Yapılması Hizmet Alımı ĠĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN TEKLĠF ALINMAK 

SURETĠYLE Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen 

belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 21/06/2017 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

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

olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. bedelle temin 

edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 5156/1-1 
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MAKAS TEBDĠLĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/274015 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Müdürlüğü HaydarpaĢa/ 

ĠSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 337 82 14 - 0 216 337 82 14 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 25 adet 60E1 Profil basit makas ve 4 adet çapraz 

makas ile40 adet 49E1 Profil basit makasın tebdili ve makaslarda yerinde izole cebire yapılması 

iĢi. 

3 - Ġhalenin nerede hangi tarihte ve saatte yapılacağı: TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge 

Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Servis Müdürlüğü Ġhale Komisyonu’nda 05.07.2017 T. 

Saat: 14:00’te yapılacaktır. 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 3. Kat 

HaydarpaĢa ĠSTANBUL’a 05.07.2017Saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Servis 

Müdürlüğü Ġhale Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 1. Bölge Muhasebe ve Finansman Servis 

Müdürlüğü veznesinden KDV dâhil 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 5145/1-1 

—— • —— 
TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 1714 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Pendik 

c) Mahallesi : Kurtköy (Sanayi) 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 7569 

f) Parsel No : 10 

g) Yüzölçümü : 4.502,79 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı  

ı) Hâlihazır : Bina Tecavüzü + 2 Adet Tank + Ürün Depo ĠĢgali 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı: Yok 

k) Ġmar Durumu : Büyük Sanayi Alanı  

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 18.011.160.-TL 
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4 - Geçici Teminatı : 540.334,80 TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 28 Haziran 2017 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilir.  

  FuatpaĢa Cad. No: 26 Mercan/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 30 Fax: 0 212 449 51 07 

9 - ġartname Bedeli : 1000.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖ , ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

j) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (28 Haziran 2017) en geç saat 13:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı 

belgeleri karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen 

teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

12 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ĠSTANBUL) 

baĢvurmaları gerekmektedir.  

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 5144/1-1 
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

İnegöl Belediye Başkanlığından: 

Belediyemiz Mülkiyetindeki aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazların her biri ayrı ayrı 

olmak üzere, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/c Maddesince, ―Açık Teklif Usulü‖ ihale 

yöntemiyle satıĢı yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin; 

Telefon ve Fax No. : (0 224) 71 510 10/1172 - Fax No.; (0 224) 713 17 10 

2 - SatıĢa Konu olan Gayrimenkullerin: Mahalle; 

Tapu Kayıt, Muhammen Bedel ve Geçici Teminat Bilgileri; 

 

Sıra 

No Tapu Mahallesi 

Ada 

No 

Parsel 

No Cinsi 

Yüzölçümü 

(m²) 

Toplam 

Muhammen 

Bedel (TL.) 

Geçici 

Teminat 

Tutarı 

1 AKHĠSAR 337 10 ARSA 403,64 m² 141.274,00.- 4.238,00.-TL. 

2 
AKHĠSAR 

(TOKĠ) 
374 1 

MESKEN 

C-2/Z-4 
109,46 m² 90.000,00 2.700,00.-TL. 

3 ALANYURT 0 2069 ARSA 135,00 m² 40.500,00.- 1.215,00.-TL. 

4 ALANYURT 1616 5 ARSA 536,72 m² 161.016,00.- 4.830,00.-TL. 

5 MAHMUDĠYE 1951 1 ARSA 1.000,85 m² 800.680,00.- 24.020,00.-TL. 

6 MAHMUDĠYE 1951 2 ARSA 1.000,97 m² 800.776,00.- 24.023,00.-TL. 

7 MAHMUDĠYE 1951 3 ARSA 1.000,98 m² 800.784,00.- 24.024,00.-TL. 

8 MAHMUDĠYE 1951 4 ARSA 1.000,98 m² 800.784,00.- 24.024,00.-TL. 

9 MAHMUDĠYE 1951 5 ARSA 1.159,09 m² 927.272,00.- 27.818,00.-TL. 

10 MAHMUDĠYE 1952 1 ARSA 1.397,90 m² 1.118.320,00.- 33.550,00.-TL. 

11 MAHMUDĠYE 1952 2 ARSA 1.082,19 m² 865.752,00.- 25.973,00.-TL. 

12 MAHMUDĠYE 1952 3 ARSA 989,32 m² 791.456,00.- 23.744,00.-TL. 

13 MAHMUDĠYE 1952 4 ARSA 987,23 m² 789.784,00.- 23.694,00.-TL. 

14 MAHMUDĠYE 1952 5 ARSA 871,70 m² 697.360,00.- 20.921,00.-TL. 

15 MAHMUDĠYE 843 677 ARSA 179,00 m² 125.300,00.- 3.759,00.-TL. 

16 MESUDĠYE 1201 6 ARSA 221,02 m² 81.778,00.- 2.453,00.-TL. 

 

Ġhale ile SatıĢa sunulan Gayrimenkuller; 2 yıldan fazla süreyle, Belediye Mülkiyetinde 

olması nedeniyle, Katma Değer Vergisi’ne tabi değildir. 

3 - Ġhalenin; 

A) Yapılacağı Yer : Osmaniye Mh. Ġstiklal Cd. No: 2/A- ĠNEGÖL 

  Ġnegöl Belediyesi Sani Konukoğlu Konferans Salonu  

B) Tarihi ve Saati : 20.06.2017   Saat: 13:30 

4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları ve istenen belgeler, isteklinin; 

4.1. Tebligat adresi, kanuni ikametgah adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, 

faks numarası ve varsa elektronik posta adresi. 
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4.1.1. Gerçek KiĢiler; 

T.C. Kimlik Numarası ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya ―Pasaport‖ 

suretlerini ibraz edeceklerdir. 

4.1.2. Tüzel KiĢiler; 

Tüzel kiĢiliğin merkezinin bulunduğu yer’in, Ticaret ve Sanayi Odasından 2017 yılı 

içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. 

5 - Vekaleten ihaleye iĢtirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü. 

6 - Geçici Teminat Bedeli yatırmıĢ olmak. 

7 - Ġhale dokümanı Ġnegöl Belediye BaĢkanlığı Emlak Ġstimlak Müdürlüğü Kira Servisinden 

ücretsiz görülebilir veya bedeli karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli; 20,00.-TL. olup, 

Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale dokümanı almaları zorunludur. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyenler; 20.06.2017 Tarihi, Saat 12:00’a kadar Ġhaleyle ilgili 

istenen belgeleri dosya haline getirerek, Belediye Ek Hizmet Binası, Emlak Ġstimlak Müdürlüğü 

Kira Servisine teslim etmek zorundadırlar.  

9 - Posta ile yapılacak Teklifler, Ġhaleyle ilgili istenen belgelerden oluĢturulacak dosya ile 

birlikte 20.06.2017 tarihi, Salı günü saat 12:00’a kadar Ġnegöl Belediye BaĢkanlığının Sinanbey 

Mh. Nuri Doğrul Cd. No.: 1 - ĠNEGÖL adresine, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerde; teklif edilen değer ihaleye iĢtirak edenin son teklifi olarak 

değerlendirilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 5287/1-1 

—— • —— 

KIRTASĠYE MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan ―Kırtasiye Malzemesi‖ idari Ģartname hükümlerine 

göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ġartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 06.07.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ 

olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 06.07.2017 saat 15:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 5293/1-1 
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GAYRĠMENKUL ĠHALE SURETĠYLE SATILACAKTIR 

Orhangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aĢağıda listesi bulunan 1 adet gayr-i menkul 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü Ġhale suretiyle satılacaktır. 

2 - Bu husustaki ihale 21/06/2017 tarihinde saat 15.00’de encümen toplantı odasında 

yapılacaktır. 

3 - SatıĢı yapılacak gayr-i menkuller; 

 

S. 

No Mahallesi 

Ada / 

Parsel m² 

Taktir Edilen 

m2 Fiyatı 

Muhammen 

Bedel 

Geçici 

Teminat 

Garanti 

Teminat 

1. Dutluca 659 50.521,20 80 TL/m² 
4.041.696,00 

TL 

121.250,88 

TL 

1.000.000,00 

TL 

 

4 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan 

Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, gayr-i menkulün tahmini bedel üzerinden yukarıda 

belirtilen %3’lük geçici teminatı ve garanti teminatını ihaleden evvel ödemek Ģarttır. 

5 - Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV’den muaftır. 

6 - Her bir taĢınmaz satıĢı ihale Ģartnamesi 500,00 TL karĢılığı, Camikebir Mahallesi, 

Cumhuriyet Alanı No: 1, Orhangazi Belediyesi, Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın 

alınabilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, ihale tarihi ve saatine kadar Belediyemiz, Destek Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim etmelidir. 5279/1-1 

—— • —— 

SONUÇLANAN ĠHALE DUYURUSU 

Erenler Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU : TaĢınmaz SatıĢı 

2 - ĠHALE USULÜ VE TARĠHĠ : Kapalı Teklif Usulü - 23.05.2017 

3 - TAHMĠNĠ BEDEL : 2.631.600,00 - TL 

4 - ĠHALE BEDELĠ : 3.010.000,00 - TL 

5 - ALICININ ADI VE ADRESĠ : Sandıkçı Motorlu Araçlar San. Tic. Ltd. ġti. - 

YeĢiltepe Mahallesi D-100 Yanyol Caddesi No: 137 

Erenler/SAKARYA 

6 - TOPLAM TEKLĠF ADEDĠ : 2 

7 - GEÇERLĠ TEKLĠF ADEDĠ : 2 5215/1-1 
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AMBAR TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ambar Tahmil Tahliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/281822 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) - Faks: 332 885 72 10 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Ilgın ġeker Fabrikası 2017/2018 Döneminde (Bir yıl süre 

ile) ±%20 toleranslı toplam 220.000 ton tahmil tahliye 

hizmeti yapılacaktır. ĠĢin konusu; kampanya haricinde 

veya kampanya dahilinde istiften müĢteri ve çiftçi 

vasıtalarına Ģeker yüklenmesi ile gerektiğinde Malzeme 

Ambarına gelen ve Malzeme Ambarından gönderilen 

malzemelerin tahmil, tahliye ve istifi; kampanya dahilinde 

üretimden gelen Ģekerlerin banttan istife alınması, banttan 

direk müĢteri veya çiftçi vasıtalarına yüklenmesi, yerden 

müĢteri veya çiftçi vasıtalarına Ģeker yüklenmesi ile 

kiralık ambarlara nakledilecek Ģekerlerin nakil vasıtalarına 

yüklenmesi, kiralık ambarlarda istife alınması ve istiften 

satıĢa verilmesidir.  

b) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın ġeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 21/06/2017 ÇarĢamba günü, saat 10.30 

4 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karĢılığı Ilgın ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 5295/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Dönemi Kristal ġeker Ambalajlaması Hizmet Alımı iĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/191809 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km Etimesgut/ANKARA 

b) Telefon No : 0 312 293 44 00 

c) Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ankara ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

Her vardiyada 8 iĢçi olmak üzere toplam 24 iĢçi ile ± % 20 

toleranslı 52.500 ton kristal Ģekerin ambalajlama 

ünitesinde 50 Kg lık Torbalara konulup, ağzının dikilerek 

Ģeker ambarına verilmesi iĢidir. 

b) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : 15.09.2017 ile 05.01.2018 tarihleri arası olup (Tahmini 

113 gün) Ankara ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya 

dönemidir.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 28.06.2017 Saat 10.00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (AyaĢ Yolu 18 Km. 

Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨ 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel 

karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

9 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5011/1-1 
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HAZLETON TULUMBA GÖVDESĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Hazleton tulumba gövdesi alımı 4734 Sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/276559 

Dosya No : 1721046 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel  : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Hazleton tulumba gövdesi (2 kalem) 

b) Teslim Yeri : TTK Maden Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü/ 

ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 45 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 22.06.2017 PerĢembe günü Saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine 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) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif toplamda en düĢük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 22.06.2017 PerĢembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5218/1-1 
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MADENCĠ Ġġ PANTOLONU VE MADENCĠ ELBĠSESĠ (TAKIM) ALIMI  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

TTK ihtiyacı olarak madenci iĢ pantolonu ve madenci elbisesi (takım) alımı 4734 Sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır. 

Ġhale kayıt no : 2017/276126 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No: 2 

67090/ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel  : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın : Madenci ĠĢ Pantolonu ve Madenci Elbisesi (Takım) 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2.756 Adet Madenci Pantolonu 7.787 Takım Madenci ĠĢ 

Elbisesi 

b) Teslim Yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene 

ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği 

Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 75 takvim günün de 

teslim edilecektir 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 03.07.2017 Pazartesi günü Saat: 15.00 

c) Dosya No : 1734205 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler 

4.2.1- Teknik Ģartnamede istenen belgeler 

4.2.2- KumaĢ imalatçısı ile yapılan sözleĢme verilecektir. 

4.2.3- ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi verilecektir. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġstekliler Ġhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER / ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 150,00 - TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 03.07.2017 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 

verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1 Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5219/1-1 
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UZUN VE KISA KONÇLU MADENCĠ ÇĠZMESĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

TTK ihtiyacı olarak uzun ve kısa konçlu madenci çizmesi alımı 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanununun 3/g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale olacaktır. 

Ġhale kayıt no : 2017/276126 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi ihsan Soyak Sokak No: 2 

67090/ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel  : 0 372 259 40 00 (30 HAT), 0 372 252 40 00 (8 HAT) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi : ismail.yildiz@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın : Madenci Çizmesi Alımı 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Uzun Konçlu Madenci Çizmesi 1.135 Çift, Kısa Konçlu 

Madenci Çizmesi 9.192 Çift 

b) Teslim Yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bülent 

Ecevit Caddesindeki Türkiye TaĢ Kömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğü Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene 

ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği 

Ambarları ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 60 takvim günün de 

teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 03.07.2017 Pazartesi günü Saat: 15.00 

c) Dosya No : 1734204 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: 

4-1- Ġsteklilerin Ġhaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) 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 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde ayrıntısı belirtilen yeterlik belgeleri, 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 9 Haziran 2017 – Sayı : 30091 

 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği idari ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi 

j) Bu Ģartnamenin 16.maddesinde belirtilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler  

4.2.1- Teknik Ģartnamede istenen belgeler 

4.2.2- Ġstekli firmalar kısa ve uzun konçlu çizmelere iliĢkin tasarım ve kategoriyi içeren 

güncel (vizeli) TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile AT Tip 

Ġnceleme Belgesinin aslını, aslı yerine ihaleden önce Ġdare tarafından görülerek ―aslı Ġdarece 

görülmüĢtür‖ veya bu anlama gelecek Ģerh düĢülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmıĢ örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen çizme modelinin 

ismi geçmelidir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca 

firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi vereceklerdir. 

4.2.3- Firmalar teklifleri ile birlikte görünüĢ, Ģekil, rahatsız edici koku, iĢaretleme, vb. 

yönden incelenmek üzere 41, 42, 44 ayak numaralı birer çift çizme numunesi vereceklerdir. Aksi 

halde firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġstekliler Ġhale konusu alım için kısmi teklif vermeyeceklerdir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER/ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 150,00- TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, en geç 03.07.2017 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar T.T.K. Satınalma Daire 

BaĢkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 125 Mithat paĢa Mahallesi 67090 Zonguldak adresine 

verilebileceği gibi posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 5220/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: ġeyh Fethullah-ı Verkanisi Ohin Medresesi Vakfı 

VAKFEDENLER: Fethullah AYTE, RaĢit SARIKAYA  

VAKFIN ĠKAMETGAHI: BĠTLĠS 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Mutki Asliye Hukuk Mahkemesinin 04/05/2017 tarihinde kesinleĢen 17/03/2017 tarih ve 

E: 2016/141, K:2017/59 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’nin Ġlmi, kültürel, sosyal ve ekonomik geliĢmesine yardımcı 

olmak, bilgili, ahlaklı ve irfan ehli bir neslin yetiĢmesine maddi ve manevi katkıda bulunmak ve 

vakıf senedinde yazılı diğer amaçlarını gerçekleĢtirmek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000,00 TL (Elli BeĢ Bin Türk Lirası) 

YÖNETĠM KURULU: Fethullah AYTE, RaĢit SARIKAYA, Mehmet Mesut TÜREL 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi bir 

sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar, mütevelli heyet 

tarafından belirlenerek ve vakfın amacına en yakın bir vakfa veya Türk Diyanet Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5228/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Ġstanbul Dostluk Vakfı.  

VAKFEDENLER: Kadir Gurbetci, Abdullah Yasir ġahin, Ahmet Albayrak, Ahmet Aluç, 

Akif Gürdoğan, Ali Güner, Ali Osman Emrehan, Ali Osman Soluk, Atila Yavuz, Cahit Can, 

Ekrem KızıltaĢ, Eyüp Erol, Eyyüp Karahan, Halil Ġbrahim KurĢun, Hamza Cebeci, Hasan Tahsin 

Usta, Hilmi Türkmen, Ġsmail Erdem, Ġsmail Hakkı Turunç, Kemal Çiftçioğlu, Mehmet Çelik, 

Mehmet Selim AkiĢ, Mehmet Tevfik Göksu, Murat Aydın, Mustafa Koca, Nevzat SudaĢ, 

Nureddin Nebati, Osman Kaan, Ömer Yüksel, Ragıp Gültekin, ReĢat Sözen, Selman Yücel, Ümit 

Ünal, Yakup Sucuoğlu. 

VAKFIN ĠKAMETGÂHI: Ġstanbul. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Ġstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.04.2017 tarihli ve E:2017/53 K:2017/157 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Memleketin kalkınmasını, milli birlik ve beraberlik Ģuurunun 

geliĢmesini sağlamak, insanlar arasında sevgi ve birliği arttırıcı her türlü faaliyette bulunmak. 

Milli ve manevi değerlerine bağlı faziletli, bilgili, vefalı ve fedakâr insanları bir arada tutarak bu 
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hasletlere sahip nesiller yetiĢtirmek ve vakıf senedinde belirtilen diğer amaçları 

gerçekleĢtirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL Nakit. 

VAKFIN YÖNETĠM KURULU: Ahmet Aluç, Ali Güner, Ali Osman Emrehan, Ali 

Osman Soluk, Ġsmail Hakkı Turunç, Mehmet Çelik, Ragıp Gültekin, Ümit Ünal, Yakup Sucuoğlu. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın dağılıp 

tüzel kiĢiliğinin sona ermesinden sonra bilançosu gereğince çıkacak malvarlığı, aĢağıda belirtilen 

vakıflara eĢit oranda devredilir. Bu vakıfların tamamının faaliyetleri herhangi bir nedenden dolayı 

sonlandırılmıĢsa Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği benzer amaçlara yönelik faaliyet gösteren 

diğer bir kuruluĢa devredilir. 

- Ġlim Yayma Vakfı -Ensar Vakfı 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5229/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Türkiye Uluslararası Ġslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Güçlendirme Vakfı 

VAKFEDENLER: Maliye Bakanı, DıĢiĢleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Birlik Vakfı, 

Önder Ġmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği, Ensar Vakfı, Ġlim Yayma 

Cemiyeti, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO’SU: 

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 03.04.2017 ve 23.05.2017 tarihlerinde tavzih edilen, 

30/12/2016 tarihli ve E: 2016/227, K: 2016/599 sayılı kararı  

VAKFIN AMACI: Türkiye Uluslararası Ġslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini desteklemek. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 9.850.000 TL (Dokuz Milyon Sekiz Yüz Elli Bin Türk Lirası Nakit) 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Hazineye Devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince Ġlan olunur. 5230/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 2. Ġdare Mahkemesinin 2012/1170 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5246/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 30.05.2017 Karar No: 7010 

• HAK SAHĠBĠ ġĠRKETĠN ADI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ: ANKARA 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 86 06100 

ANKARA 

• HAK TESĠSĠ YAPILACAK  

  ġĠRKETĠN ADI : N.V. Turkse Perenco 

• MERKEZ ADRESĠ : Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM 

Amsterdam Zuidoost HOLLANDA 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Mahatma Gandi Cad. No. 97 GaziosmanpaĢa 

06700 ANKARA 

• TESĠS VE TESCĠL EDĠLECEK 

   PETROL HAKKININ MAHĠYETĠ : AR/TPO/K/L45-d pafta no.lu petrol arama 

ruhsatında koordinatları belirtilen alan 

üzerinde aĢağıda (a), (b) ve (c) maddelerinde 

belirtilen hususların N.V. Turkse Perenco ġti. 

lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. 

aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol 

Siciline tescili. 

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 01.07.2016 

KARAR: 

Corporate Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

AR/TPO/K/L45-d pafta no.lu petrol arama ruhsatında koordinatları belirtilen alan üzerinde; 

a. Yerigüzel Protokolü çerçevesinde N.V. Turkse Perenco operatörlüğünde yapılacak her 

türlü petrol faaliyeti masrafının %50’sinin Türkiye Petrolleri A.O. tarafında karĢılanması 

mukabilinde, mezkür ruhsatın söz konusu bölümünde %50 tam ve bölünmez hissenin talebi 

üzerine, N.V. Turkse Perenco tarafından devir alma hakkı, 

b. Yapılacak bilumum ortak petrol ameliyatı için gereken döviz ve Türk Lirası cinsinden 

yapılacak harcamaların N.V. Turkse Perenco tarafından karĢılanması ve bunun %50’sinin ABD 

Doları olarak Türkiye Petrolleri A.O. Ģirketinden alma hakkı, 

c. Türkiye Petrolleri A.O.’na (a) maddesindeki hisse devri alma hakkının kullanılmasına 

kadar, üretilecek ham petrolün %50’sinin mülkiyet hakkı, 

hususlarının tarafların aralarında imzaladıkları 30.03.2016 tarihli ―MüĢterek Faaliyet 

Sahası ve Operatörlüğü AnlaĢmas-11 Tadil‖ çerçevesinde N.V. Turkse Perenco lehine bir hak, 

Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil edilmesi için 6491 

sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21/1-ç ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8/1-d 

maddelerine istinaden yapmıĢ oldukları müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı’nın 24.05.2017 tarihli Olur’ları alındıktan sonra; 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Diyarbakır ili sınırı içerisinde sahip olduğu AR/TPO/K/L45-d 

pafta no.lu petrol arama ruhsatında koordinatları belirtilen alan üzerinde yukarıda (a), (b) ve (c) 

maddelerinde belirtilen hususların, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi ve taraflar 

arasında imzalanan anlaĢmanın kendi aralarında geçerli olması Ģartlarıyla, N.V. Turkse Perenco 

ġti. lehine bir hak, Türkiye Petrolleri A.O. aleyhine bir takyit olarak tesisi ve Petrol Siciline tescil 

edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21 inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir. 

 5285/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 
 5292/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2013/84986 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ Ġçmesuyu Dairesi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya 

Adresi Devlet Mah. Ġnönü Bulvarı No:16 Tel-Faks 
(0 312) 454 56 00 

(0 312) 454 56 05 

Posta Kodu 06100 E-Mail icmesuyu@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Konyaaltı ĠnĢaat Hafriyat ve Altyapı 

Hizmetleri Ticaret Limited ġirketi 
Canip DÖNMEZKILIÇ 

Adresi 
Yenigün Mah. Kızılırmak Caddesi   

No: 30/105 MuratpaĢa/ANTALYA 
 

T.C. Kimlik No. - 41920218748 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5770077624  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
25112  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

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. 

 5288/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI HAKKINDA ĠLAN 

02.06.2016 tarih ve 29730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zerkon Beton ve Yapı 

Elemanları ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin, bu ġirketin sermayesinin yarıdan 

fazlasına sahip ortağı 17656250192 T.C. kimlik numaralı Mahmut Dağdeviren'in ve adı geçen 

ġirket adına vekaleten ihaleye teklif veren 13696068582 T.C. kimlik numaralı Cem KarataĢ'ın 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun 58 inci maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile bütün kamu 

kurum ve kuruluĢlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanması kararına karĢı, yasaklama kararı 

verilmesine iliĢkin iĢlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı ile Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü aleyhine Ankara 7. Ġdare Mahkemesi'nde 

2016/3041 Esas sayılı dosya ile açılan davada, mezkur Mahkeme tarafından 14/04/2017 tarihli 

karar ile "... dava konusu iĢlemin iptaline ..." karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5289/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Yardımcı Doçent 

kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri 

alınacaktır. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Profesör kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 26. maddesinde 

belirtilen Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalı ve baĢlıca araĢtırma eserini belirttikleri 

müracaat dilekçelerine özgeçmiĢlerini, 1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, 

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, var ise; 

merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile 

bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan 

ve belgeleyen 6 (Altı) takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri 

gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosu için; BaĢvuracak adaylar bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı 

fotokopisi (noter onaylı), 1 adet fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumu (Lisans -Y. Lisans -

Doktora) belgelerinin noter onaylı suretleri ile not ortalamalarını gösterir transcriptlerini, var ise; 

merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini bilimsel çalıĢma ve varsa yayınlarını içeren 4 (Dört) 

takım dosyayı ekleyip ilgili Dekanlığa süresi içinde teslim edeceklerdir. 

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmıĢ olması gerekmektedir.) 

Ġlan olunur. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI KADRO UNVANI ADET 

Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat (Tasarım) Yönetimi Profesör 1 

Fen- Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü Yardımcı Doçent 1 

 5290/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı/Bilim Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

ĠNSAN VE TOPLUM 

BĠLĠMLERĠ 
Psikoloji Klinik Psikoloji Prof. Dr. 1 

 

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür.  

BaĢvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu ve Dilekçesi 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) 

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dıĢından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

- Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör Ġçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

Ġçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent Ġçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına ĠliĢkin 

Belge (Varsa)-Ġng. 5304/1-1 

—— • —— 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 

48. maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili 

yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz 

(www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcuttur. 

Ġlan olunur. 

 

ĠLAN 

NO BĠRĠMĠ 

BÖL/ABD/ 

ASD/PROG UNVANI DRC ADET AÇIKLAMA 

1001 
Tıp 

Fakültesi 

Çocuk 

Cerrahisi 
Profesör 1 1 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı 

Olmak. Çocuk Ürolojisi 

Alanında Deneyimli Olmak. 

1002 
Veteriner 

Fakültesi 
Zootekni Doçent 1 1 

Veteriner Fakültesi Mezunu 

Olmak. Zootekni ve Hayvan 

Besleme Alanında Doçentliğini 

AlmıĢ Olmak. 

 5286/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017-334 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2017-5179 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, Cihangir Mahallesi, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 07.07.1993 tarihli 4720 sayılı ile Kentsel Sit Alanı olarak 

belirlenen, Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 07.01.2009 

tarih 2302 sayılı karar ile 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Ġmar Planı uygun bulunan, 

21.12.2010 t.t.li Ġstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

22.09.2010 tarihli 3791 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama Ġmar Planı 

uygun bulunan alanda kalan, tescilsiz, özel mülkiyete ait, 61 pafta, 647 ada, 43 parsele iliĢkin, 

Cihangir Bakraç Sok. No:22’de bulunan taĢınmazda izinsiz tadilatta bulunulduğuna iliĢkin 

baĢvurunun ekte gönderildiği, baĢvuruda No:22 D:1’de izinsiz tadilat yapıldığı, bina içi duvarlar 

yıkılıp alan kazanılmaya çalıĢıldığı, evin tarihi eser olarak geçtiği, yığma bina ve duvarlar taĢıyıcı 

durumda olmasına rağmen yıkıldığı, izin belgesinin bulunmadığı belirtilerek gereği talep edildiği, 

baĢvuruda değinilen hususların 2863 sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek bilgi verilmesi 

talep edilen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.07.2016 tarihli 59077742-

165-133045 sayılı yazısı ve ekleri, söz konusu yerin 647 ada, 43 parselde yer aldığı, Müdürlükleri 

envanter kayıtlarında ―korunması gerekli kültür varlığı‖ kaydına rastlanılamadığı, 12.08.2016 

tarihinde mahallen yapılan tetkikte ise zemin+4 kattan oluĢan kagir taĢınmazın Ģikayete konu 

zemin katının kapısının kapalı olması nedeniyle içeri girilemediğinden belirtilen baĢvuruya konu 

inĢai çalıĢmalara iliĢkin tespit yapılamadığı, Müdürlüğümüzün 28.07.2016 tarihli 1630 sayılı 

yazısına istinaden hazırlanan yapı tespit tutanağı yazı ekinde gönderildiği belirtilerek konunun 

Ġlçe Belediye BaĢkanlığınca tetkik edilerek ilgili yasal mevzuat kapsamında gereğinin yapılması 

ve yapılan iĢlemlerin neticesinden bilgi verilmesi talep edilen Ġstanbul BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı Kültür Varlıkları Daire BaĢkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nün 

16.08.2016 tarihli 99896374/YD.001-149760-1796 sayılı yazısı ve ekleri, mülkiyet bilgilerinin 

iletildiği Beyoğlu Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarihli 35275230-

105[105]/E.2608835 sayılı ve 25.11.2016 tarihli 35275230-105[105]/E.2608885 sayılı yazıları ve 

ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 30.12.2016 tarihli raporu okundu, K-4195 dosya numaralı 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġstanbul Ġli, Beyoğlu Ġlçesi, Cihangir Mahallesi, 61 pafta, 647 ada, 43 parselde bulunan 

yapının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesindeki özelliklerini taĢıdığından korunması gerekli kültür 

varlığı olarak tesciline, koruma grubunun II (iki) olarak belirlenmesine, rölövesinin iletilmesine; 

söz konusu izinsiz yapıldığı belirtilen uygulamalara iliĢkin Beyoğlu Belediyesi tarafından 

herhangi bir onarım izninin verilip verilmediği ve yapılan uygulamalara iliĢkin ayrıntılı bilgi ve 

belgelerin ivedilikle iletilmesine karar verildi. 5170/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.677 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2017-156 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2017-6465 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 

parsel numarasında kayıtlı taĢınmaz içerisinde kalan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü ile Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey 

incelemelerinde; taĢınmazın dar bir alanı içerisinde yayılım gösteren Ģapel kalıntısının ve piĢmiĢ 

toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği 

tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat 

listesi verildiği Ģekliyle ―Kocaalan I. Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescil edilmesinin 

önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3093 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve 

konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 

parsel numarasında kayıtlı taĢınmaz içerisinde kalan ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü ile Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey 

incelemelerinde; taĢınmazın dar bir alanı içerisinde yayılım gösteren Ģapel kalıntısının ve piĢmiĢ 

toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği 

anlaĢıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde 

sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Kocaalan I. Derece Arkeolojik Sit‖ 

alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak 

her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.678 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2017-156 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2017-6463 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Köprüalan Mahallesi, Yakatımarı (Mahallegöğüzu) Mevkii’nde, 

tapunun 101 ada; 11, 15, 16, 17, 51 nolu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar üzerinde; Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca 

ortaklaĢa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; Roma ve Bizans döneminde yerleĢim yeri olarak 

kullanıldığı düĢünülen ve üzerinde geniĢ bir alanda yayılım gösteren arkeolojik yerleĢime ait 

kalıntılar, kaya mezarları, yoğun piĢmiĢ toprak seramik parçaları dağılımı olan sahanın; 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde 

sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Yakatımarı I. Derece Arkeolojik Sit‖ 

alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3094 

kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Köprüalan Mahallesi, Yakatımarı (Mahallegöğüzu) Mevkii’nde, 

tapunun 101 ada; 11, 15, 16, 17, 51 nolu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar üzerinde; Aydın 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca 

ortaklaĢa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; Roma ve Bizans döneminde yerleĢim yeri olarak 

kullanıldığı düĢünülen ve üzerinde geniĢ bir alanda yayılım gösteren arkeolojik yerleĢime ait 

kalıntılar, kaya mezarları, yoğun piĢmiĢ toprak seramik parçaları dağılımı olan sahanın; 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fiĢi ile 

1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle 

―Yakatımarı I. Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi 

geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin 

alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.679 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2017-156 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2017-6464 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 

parsel numarasında kayıtlı taĢınmaz içerisinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey 

incelemelerinde; Ġçerisinde Kurulumuzun 18.10.2012 tarih ve 1029 sayılı kararıyla I. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Kovanalan 7 ve 8 Prehistorik Kaya Resimlerinin de yer 

aldığı sit alanını da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmek suretiyle tespiti yapılan prehistorik döneme 

ait 21 adet kaya resmi, antik yol kalıntısı ve piĢmiĢ toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği 

yöresel adıyla Pınarcılar olarak anıla sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle 

hazırlanan sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi 

verildiği Ģekliyle ―Pınarcılar I. Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği 

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3096 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve 

konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii’nde, tapunun 113 ada, 204 

parsel numarasında kayıtlı taĢınmaz içerisinde; Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey 

incelemelerinde; Ġçerisinde Kurulumuzun 18.10.2012 tarih ve 1029 sayılı kararıyla I. Derece 

Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilen Kovanalan 7 ve 8 Prehistorik Kaya Resimlerinin de yer 

aldığı sit alanını da kapsayacak Ģekilde geniĢletilmek suretiyle tespiti yapılan prehistorik döneme 

ait 21 adet kaya resmi, antik yol kalıntısı ve piĢmiĢ toprak seramik parçalarının dağılım gösterdiği 

yöresel adıyla Pınarcılar olarak anıla sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği 

anlaĢıldığından; söz konusu alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/5.000 ölçekli harita üzerinde 

sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle ―Pınarcılar I. Derece Arkeolojik Sit‖ 

alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak 

her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.676 

Toplantı Tarihi ve No : 04.05.2017-156 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 04.05.2017-6462 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii; tapunun 113 ada; 204, 238, 

247 parselleri ile Köprüalan Mahallesi, Delikgözlengeç Mevkii ve Yakatımarı Mevkii’lerinde yer 

alan tapunun 116 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 8 nolu parseller ve 101 ada; 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmazlar üzerinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve 

Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde 

prehistorik döneme ait 19 adet kaya resmi, kutsal alan, 2500m uzunluğunda antik yollar ve demir 

iĢliklerinden oluĢan kültür varlığı yayılımının görüldüğü Kazıkaya geçidi olarak adlandırılan 

bölgedeki sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 

1/7.500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle 

―Kazıkayası Geçidi, Kalpkayası Kutsal Alanı I. Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescil 

edilmesinin önerildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet 

Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak hazırlanan 28.04.2017 tarih ve 3092 kayıt numaralı rapor 

okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Karakaya Mahallesi, Kocaalan Mevkii; tapunun 113 ada; 204, 238, 

247 parselleri ile Köprüalan Mahallesi, Delikgözlengeç Mevkii ve Yakatımarı Mevkii’lerinde yer 

alan tapunun 116 ada; 1, 2, 3, 4, 5, 8 nolu parseller ve 101 ada; 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsel 

numarasında kayıtlı taĢınmazlar üzerinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve 

Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde 

prehistorik döneme ait 19 adet kaya resmi, kutsal alan, 2500m uzunluğunda antik yollar ve demir 

iĢliklerinden oluĢan kültür varlığı yayılımının görüldüğü Kazıkaya geçidi olarak adlandırılan 

bölgedeki sahanın; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu 

alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/7.500 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat 

listesi verildiği Ģekliyle ―Kazıkayası Geçidi, Kalpkayası Kutsal Alanı I. Derece Arkeolojik Sit‖ 

alanı olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak 

her türlü uygulamalar öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
7022 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında

Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Protokolünün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7023 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar
Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama
Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın Atanması Hakkında

Karar (No: 2017/43)

YÖNETMELİKLER
— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde

Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair

Tebliğ (Seri No: 298)
— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sıra No: 480)

KURUL KARARI
— Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023) ile İlgili 31/05/2017 Tarihli ve 2017/15

Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


