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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİĞ SÜTÜN SÖZLEŞMELİ USULDE ALIM SATIMINA İLİŞKİN 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün
Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan “üyesi” iba-
resinden sonra gelmek üzere “veya ortağı” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bent-
lerinde yer alan “üyesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ortağı” ibaresi eklenmiş, aynı
fıkranın (b), (ç), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”
“ç) Parite: 1 litre çiğ inek sütü bedeli ile satın alınabilecek en az % 19 ham proteinli ve

2700 kcal/kg metabolik enerjili kg cinsinden sığır süt yemi miktarını,”
“e) Üretici: Piyasaya arz etmek/satış yapmak için süt üretmek amacıyla, bir veya daha

fazla çiftlik hayvanının bulundurulduğu tesis sahibi gerçek veya tüzel kişileri,
f) Üretici örgütü: Üreticisi adına çiğ sütün sözleşmeli usulde alım satımına ilişkin iş ve

işlemleri yürütmek üzere temsil ve ilzam yetkisi bulunan, kendi kuruluş kanununa göre Merkez
birliğini kurmuş olan, 5996 sayılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/ve-
ya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş üretici
birlikleri ile Merkez veya Bölge Birliği düzeyinde örgütlenmesini tamamlamış 24/4/1969 tarihli
ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hay-
vancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri
Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarını,”

“g) Taraflar: Çiğ süt sözleşmesinde anlaşmaya varan gerçek veya tüzel kişileri,”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sözleşmeler taraflarca mutabakatla düzenlenir ve imza edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, altıncı, dokuzuncu, on ikinci

ve on altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş,
yedinci fıkrasında yer alan “üye” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ortak” ibaresi eklenmiş,
sekizinci fıkrasında yer alan “üyelerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ortaklarına”
ibaresi eklenmiştir. 

“(1) Üreticiler veya bunların ortağı/üyesi bulunduğu üretici örgütleri ile alıcılar arasında
imzalanan sözleşme noter tarafından ve/veya Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanır. Söz-
leşmenin onaylı bir örneği, imzalandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde üretici/üretici
örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir.
Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi iş günü içinde Bakanlıkça kul-
lanılan süt kayıt sistemine kaydedilir.”

“(6) Üretici, gönüllülük esası çerçevesinde alıcıdan çiğ süt bedeli karşılığı kesif yem
alacaksa, parite 1,3’ün altında olamaz. Süt üretiminde kullanılan diğer girdiler de sözleşme
kapsamında temin edilebilir.”

“(9) Alıcı, aldığı çiğ sütün bedelini üretici ve/veya üretici örgütlerine 11/1/2011 tarihli
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine uygun olarak sözleşmede belirtilen vadede
öder. Ödemelerin üretici örgütlerine yapılması halinde, çiğ süt bedelleri üretici örgütlerinin he-
sabına aktarıldığı tarihten itibaren üç iş günü içerisinde üyelerinin/ortaklarının hesabına akta-
rılır, ayrıca bu süre sözleşmede belirtilir.”

“(12) Sözleşmede, çiğ sütün fiyatının Bakanlıkça çıkartılan Tebliğe göre belirlenmesi
halinde, taraflar aşağıdaki belirtilen şartlara uyar: 

a) Analizlerin ve itirazların ne şekilde, nerede ve ne zaman yapılacağı ile analizlere iliş-
kin yapılan masrafların karşılanma şekli sözleşmede belirtilir.

b) Fiyata esas kalite numunesinin; alınış şekli, miktarı ve sayısı, saklanması, taşıması
gereken etiket bilgilerinde tarih, işletme no, TCKN/VKN ve analize esas diğer tüm iş ve iş-
lemlere ait bilgiler sözleşmede belirtilir. 

c) Fiyata esas kalite numunesinin sonucunun geçerli olabilmesi için en fazla iki gün
içerisinde analiz sonucu taraflara bildirilir. Taraflar analiz sonuçlarına en fazla bir iş günü içe-
risinde itiraz edebilir, belirlenen süre içerisinde taraflar itiraz etmez ise sonuçlar kesinleşir.

ç) Taraflardan birinin analiz sonuçlarına itirazı durumunda; Bakanlık İl Gıda Kontrol
Laboratuvarındaki analiz sonuçları kesindir.”

“(16) Sözleşmeye taraf üretici örgütlerinin bağlı bulundukları merkez yoksa bölge bir-
likleri, örnek süt alım satım sözleşmesi hazırlayabilir.”

“d) Bakanlıkça çıkartılan Tebliğe göre,”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/4/2015 29328

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/1/2018 30318
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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ 

ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ev-

liya Çelebi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi

Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-

ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Uygu-

lama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi özelinde dil, edebiyat, coğrafya, tarih, sosyoloji, mi-

mari, antropoloji ve benzeri farklı disiplinlerin ortak ve bağımsız olarak yeni çalışmalar ve

yeni projeler üretmesini sağlamak.

b) Seyahatnâmeyi, içerdiği coğrafi bölgeler ile belirtilen farklı disiplinler üzerinden in-

celemek ve bu alanda yeni bilimsel çalışmalara zemin hazırlamak.
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c) Merkez bünyesinde proje ve araştırmalar yürütmek, bu alanda yapılacak lisansüstü

çalışmaları teşvik edip, koordine etmek.

ç) Evliya Çelebi’nin ele aldığı coğrafyaya ait seyahatnâme türündeki eserler ile Evliya

Çelebi Seyahatnâmesi etrafında oluşmuş farklı disiplinlere ait ulusal ve uluslararası literatürü

takip etmek, bu eserleri Üniversite bünyesine kazandırmak ve bu alanlarda araştırma ve ince-

leme yapacak araştırmacılara ve Merkez bünyesinde üretilecek araştırma projelerine altyapı

hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Evliya Çelebi Seyahatnâmesine dair yazılı ve görsel tüm çalışmaları takip ederek

Üniversite bünyesine kazandırmak.

b) Evliya Çelebi Seyahatnâmesinin ele aldığı coğrafyaya dair farklı disiplinlere ait li-

teratürü takip edip Üniversite bünyesine kazandırmak.

c) Online bir veri tabanı oluşturup Evliya Çelebi Seyahatnâmesi özelinde ve etrafında

oluşan/oluşacak olan tüm literatürü, çalışma ve projeleri, sempozyum ve bilimsel çalışmaları

ilgili araştırmacılara sunmak ve duyurmak.

ç) Evliya Çelebi Seyahatnâmesinin etkilerini yüzyıllar bağlamında farklı disiplinler

üzerinde ele almak.

d) Özelde Evliya Çelebi Seyahatnâmesi olmak üzere seyahatnâme türü eserlerde ele

alınan konular üzerinde ilgili kamu kurum ve kuruluşların proje çağrılarına uyumlu yeni pro-

jeler üretmek ve kabul edilen bu projeleri yürütmek.

e) Evliya Çelebi Seyahatnâmesi ve onun etrafında gelişen literatür bağlamında yeni

eserlerin ortaya çıkması için çalışmalar yürütmek ve Merkez bünyesinde yeni eserler yayım-

lamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üni-

versitede tam gün çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür,  kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür

yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür ile iş birliği içinde Merkez çalışmalarında Müdüre yar-

dımcı olur. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından

birisi vekâlet eder.
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(4) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin yürüteceği faaliyetler ve projeler için hazırlık yapmak, bunları Yönetim

Kuruluna sunmak.
c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
ç) Onaylanan faaliyet ve projeleri, yardımcıları ve Merkez personeli ile yürütmek.
d) Sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, her yılın sonunda Merkezin ça-

lışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim
Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma
alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan Üniversitenin
kadrolu öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından  görevlendi-
rilen üyeler olacak şekilde toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle
yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin  yerine kalan süreyi tamamlamak
üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, her yıl en az  iki kez olağan ve gerekti-
ğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır
ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu
yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Merkezin teknik ve idarî kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün ha-

zırlamış olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.
c) Danışma Kurulu üyeleri için önerilerde bulunmak.
ç) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer

yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde
Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık ey-
lem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniver-
sitenin ve istekleri halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi
üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en fazla 10 üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün
çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranır.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlen-
dirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca
uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlen-
direrek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanla-
rında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar
yapılmasını önermektir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün öne-

risi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13  – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ VERİ BİLİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri

Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
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b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Veri bilimi: Bilimsel yöntemler kullanarak verilerin anlamlandırılması ve içlerindeki

bilginin çıkarılması için yöntem, işlem, algoritma ve sistem geliştirme işlemlerinin bir bütü-

nünü,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin  amacı; veri bilimi konusunda yenilikçi araştırmalar için

teorik ve uygulamaya yönelik bilgi kapasitesi oluşturmak, yeni algoritma ve yöntem geliştirme

çalışmaları gerçekleştirmek, Üniversite  bünyesinde yürütülen veri bilimi ve analizi çalışma-

larının merkezi ve bütünleşik bir şekilde yürütülmesini sağlamak suretiyle çok disiplinli proje,

araştırma ve eğitim programları hazırlamak, kaynak paylaşımını arttırmak, güçlü bir Üniver-

site-sanayi-kamu iş birliği ekosistemi oluşturup veri bilimi teknolojilerini bu alanlardaki prob-

lemlerin çözümünde kullanmak,  veri bilim eksenli eğitim programları hazırlamak, yetkin insan

gücü yetiştirmek, ortak projeler üretmek, teknolojik gelişmelere bilimsel altyapı sağlamak,

yüksek teknolojide ürün ve teknolojiler geliştirerek ülkemizin bu konularda dışa bağımlılığını

azaltmak ve ülkemizin ülkeler arası rekabet gücünü arttırmak için gerekli araştırma, geliştirme

ve koordinasyon faaliyetlerini yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Veri bilimi çalışmaları kapsamında, yapay zeka, istatistik, sinyal işleme, makine öğ-

renmesi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak doğal dil işleme, yazılım kalitesi, insan bil-

gisayar etkileşimi, robotik, biyomedikal, otonom araçlar, paralel ve dağıtık hesaplama, görüntü

işleme, sosyal bilimler ve oyun gibi alanlarda algoritma geliştirmek, bilimsel yeni teoriler üret-

mek ve mühendislik ürünleri tasarlamak, var olan problemlere yenilikçi çözümler önermek,

makale ve bilimsel yayın hazırlamak.

b) Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi sistemi yazılımlarını ve hesaplama

altyapısını tasarlamak, yöntem ve yönetmelikler oluşturmak.

c) Veri bilimi alanında yurt içi ve yurt dışı iş birlikleriyle projeler üreterek bilimsel Ar-

Ge sonuçlarının mühendislik uygulamalarına dönüşmesini ve yüksek sürdürülebilirlikte ürünler

ortaya çıkarılmasını sağlamak.

ç) Üretim, tarım, uydu fotoğrafları, sağlık gibi alanlarda algılayıcı, uzman veya süreç-

lerden elde edilen verileri temizlemek, bütünleştirmek ve yapay zekâ, görüntü işleme ve derin

öğrenme teknikleriyle analiz etmek.
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d) Veri bilimi alanında yetişmiş insan gücü oluşturmak için gerekli eğitim, ders müfre-

datlarını tasarlamak, lisans ve lisansüstü seviyesinde yeni dersler oluşturmak, sertifikalı-serti-

fikasız, örgün-uzaktan eğitimler düzenlemek, firmalara ve kurumlara yönelik özel kurslar dü-

zenlemek.

e) Merkezle ilgili konularda akademik tez ve bilimsel yayın üretmek, kitap, dergi, rapor,

bülten ve benzeri yayınlamak.

f) Faaliyet sonuçlarını dış paydaşlar, kurum ve öğrencilerle paylaşmak, bu gruplara yö-

nelik farkındalık arttırıcı seminer ve konferans faaliyetleri gerçekleştirmek.

g) Veri bilimi konusundaki ve çok disiplinli araştırmaları yürütmek için kurum içi bir-

likler ve kurumlar arası ortaklıklar oluşturmak, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştir-

mek, akademisyenler, teknoloji transfer ofisleri ve akademik bölümler arasında iş birliği sağ-

lamak, iş ve hizmet modellerini geliştirmek ve uygulamak.

ğ) Merkezde yapılacak çalışmalarla temizlenen ve bütünleştirilen veri kümeleri, farklı

araştırmacıların kullanımına açılabilmesi için kişisel özelliklerden (TC kimlik, isim gibi) arın-

dırılarak bilgi bankaları oluşturmak ve araştırmacıların kullanıma açmak.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili  çalışmaları bulunan ve

Üniversitede tam gün çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için

görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebileceği gibi görev

süresi dolmadan görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları

ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardım-

cısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Gerek duyulmuyorsa müdür yar-

dımcısı görevlendirilmeyebilir.

(3) Müdüre görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcısı veya Yönetim Ku-

rulu üyelerinden biri vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi veya Müdürün görev süresi

dolmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda kalan süre için yeni bir Müdür

Rektör tarafından görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez personelinin çalışmalarını koordine etmek.
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c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, toplan-

tıda alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez çalışanlarını ve bölüm sorumlularını belirleyerek Yönetim Kurulunun ona-

yına sunmak.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait ça-

lışma programını ve bütçe tasarısını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

f) Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma

alanına giren konularda akademik çalışmaları, araştırmaları, deneyimleri bulunan Üniversitenin

kadrolu öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen

üyeler olacak şekilde toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler aynı usulle

yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak

üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında her yıl  en az iki kez olağan ve gerekti-

ğinde  Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır

ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, Merkezin

akademik, teknik ve idarî kadrolarının belirlenmesi ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış

olduğu önerileri inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

b) Merkeze yapılan proje tekliflerini değerlendirmek ve uygun bulunanlar için proje

geliştirme çalışmaları yapmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Danışma Kuruluna sunulacak faaliyet raporunun, üçer

yıllık eylem planının ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde

Müdüre yardımcı olmak, Danışma Kurulunca değerlendirilen faaliyet raporunu, üçer yıllık ey-

lem planını ve çalışma programını uygulamaya koymak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversite öğretim üyeleri

ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının

temsilcileri arasından Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlen-

dirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yeni üyeler

görevlendirilir. Danışma Kurulu toplantılarına üç kez üst üste mazeretsiz katılmayan üyelerin

üyeliği düşer.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısıyla yılda en az bir kez toplanır.
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Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim

Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı

değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma

alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalış-

malar önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Anlaşmalar ve iş birliği

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından, yeni projeler için kendi adına ve/veya ilgili kamu

kurum ve kuruluşlarının iş birliği ile Avrupa Birliği fonları da dahil olmak üzere harici kay-

nakların kullanımı için başvuru ve anlaşmalar yapılabilir.

(2) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü faaliyetlerle ilgili hizmet alımı yapılabilir.

(3) Merkez, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mali konulardaki iş ve işlemleri yü-

rütür.

(4) Merkezin faaliyetlerinde Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile Üniver-

sitenin bütün laboratuvar imkanları kullanılabilir.

(5) Merkez, amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içinde ve yurt dışında

araştırma, hizmet, eğitim ve sanayi kuruluşları ile iş birliği yapabilir.

(6) Merkezden elde edilen verilerin akademik kullanım hakkı proje yürütücüleri düze-

yinde yapılacak sözleşmeler ile araştırmacıların telif hakkı, gizlilik ilkeleri ve isim yayın sıraları

belirlenir ve ilgili akademik yayınlar buna göre düzenlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendiri-

lecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek Merkezin kullanımına

tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Hitit Üniversitesinden:
HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerinin uygulanması ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen tezli
ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına ilişkin eğitim-öğretime, sı-
navlara, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Ana bilim/ana sanat dalı: Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı

eğitim-öğretim hizmeti veren ilgili ana bilim/ana sanat dalını,
ç) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bün-

yesinde eğitim programı bulunan ana bilim dalı başkanlıklarını,
d) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: Ana bilim/ana sanat dalı kurulu öğretim üyelerinin

ve öğretim görevlilerinin tamamından oluşan kurulu,
e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ana bilim/ana sanat dalı

başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini veya dok-
toralı öğretim görevlisini,

f) Doktora yeterlik komitesi: İlgili ana bilim dalı kurulunun görüşü alınarak ana bilim
dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan beş kişilik komiteyi,

g) Dönem: Eğitim-öğretim yılının her bir yarıyılını,
ğ) Enstitü: Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,
h) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü

Ana Bilim Dalı Başkanlarından oluşan kurulu,
ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilen,
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının
gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulunca
atanan başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini, doktoralı öğretim görev-
lisini veya Üniversite kadrosu dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) Lisansüstü ders: Enstitü ana bilim/ana sanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz
yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

l) Müdür: Enstitü Müdürünü,

27 Haziran 2021 – Sayı : 31524                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,
o) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
r) Üniversite: Hitit Üniversitesini,
s) Yeterlik sınavı:  Derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel

konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup
olmadığının ölçülmesine yönelik sınavı,

ş) Yönetim Kurulu: Hitit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar 
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak
bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.
Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin
uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 

(2) Yüksek lisans programları arasında geçiş, ilgili yüksek lisans programının başvuru
koşullarını yerine getirmiş olmak şartıyla; öğrencinin başvurusu, ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır. Geçişler ile ilgili diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite bünyesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zo-
runluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin plan-
landığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim prog-
ramlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, ulusal kredi ile
AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğre-
tim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer
hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Tezli yüksek lisans öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya
tezi ile ilgili, en az bir bilimsel yayın (makale, kitap, kitap bölümü, bildiri) yapması ve bu ya-
yınını belgeleriyle birlikte ilgili ana bilim dalına sunması gerekir. Bildirilerde özetin ya da tam
metnin basılmış veya sunum belgesinin olması gerekir. Makaleler için yayımlanma tarihini be-
lirten kabul belgesi yeterlidir. Tez danışmanları bu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir.
İlgili yayınlarda Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Üniversitede yürütülecek yüksek lisans programlarının adları, öğrenci

kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar,
ana bilim/ana sanat dalı kurullarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir; Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları (bu diploma yurt dışından alınmış ise Yük-

seköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olmalıdır),
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b) Yüzlük sistemde en az 65 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu
taşıyor olmaları,

c) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Senato tarafından belirlenen asgari
puana sahip olmaları,

gerekir.
(3) Başvuruda yabancı dil sınavına girmiş olma şartı aranmamakla birlikte Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından yabancı dil belgesi sunan adayların yabancı dil puanları
puan hesaplamasında değerlendirmeye alınır.

(4) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde
ALES şartı aranmaz. 

(5) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekim-
liğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının başvurularında ALES şartı aranmaz; bu
kişilerin yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirme işlemleri için, mezun ol-
duğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğrenci
alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere Senato tarafından 60’tan dü-
şük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.
Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru
yapabilirler. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara
dâhil edilir.

(6) Tezsiz yüksek lisans ve eşdeğer programlara başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları (bu diploma yurt dışından alınmış ise Yük-

seköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olmalıdır),
b) Yüzlük sistemde en düşük 55 veya muadili lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu

taşıyor olmaları,
c) Protokol çerçevesinde açılan kontenjanlara başvurularda, adayların protokol koşul-

larını sağlıyor olmaları,
gerekir.
(7) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünün değerlendirilmesinde;
1) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı Senato ka-

rarıyla belirlenir.
2) Adayların ALES puanlarının %50’si, lisans mezuniyet notlarının %25’i ve varsa ya-

bancı dil sınavından aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek
puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezu-
niyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat
sınavının %20’si alınır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından elli puandan az
alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50  ol-
ması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğ-
renciliğe kabul edilir. Ancak gerek duyulduğu hallerde Senato kararıyla bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sınavı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmesi durumunda başarı notunun he-
saplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %30’u ve varsa yabancı dil
puanının %20’si alınır.
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4) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının uygulanması durumunda söz ko-
nusu sınavlara girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

5) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde, aday-
ların lisans mezuniyet notunun %70’i ve varsa yabancı dil puanının %30’unun toplamı ile bu-
lunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı
ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde, giriş
sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notunun %30’u, varsa yabancı dil
puanının %20’si, sanatsal/bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %50’si esas alınır.
Sanatsal/bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az alan aday başarısız
sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 50 olması kaydıyla, adaylar
en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. An-
cak gerek duyulduğu hallerde/olağanüstü durumlarda Senato kararıyla bilimsel değerlendirme
ve/veya mülakat sınavı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmesi durumunda başarı notunun he-
saplanmasında; lisans mezuniyet notunun %70’i, varsa yabancı dil puanının %30’u alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünün değerlendirilmesinde;
1) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına çağrılacak adayların sayısı Senato

kararıyla belirlenir.
2) Adaylar, lisans mezuniyet not ortalamalarına göre sıralanır.
3) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalamasının

%50’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının %50’si alınır. Bilimsel değerlendir-
me ve/veya mülakat sınavından elli puandan az alan aday başarısız sayılır. Adaylar en yüksek
puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Ancak gerek
duyulduğu hallerde Senato kararıyla bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılmak-
sızın öğrenci kabul edilmesi durumunda başarı notunun hesaplanmasında yalnızca lisans me-
zuniyet notu esas alınır.

4) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının uygulanması durumunda söz ko-
nusu sınavlara girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

(8) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-

ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (1) Tezli yüksek lisans programı yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla

en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması
kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programının bir
eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, seminer dersi dâhil en
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az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120  AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci,
en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yap-
tırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok  ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-
ması kaydıyla ve danışmanın uygun görüşüyle lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili ana
bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile Üniversite içe-
risindeki farklı ana bilim dallarında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2)  Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içinde Senato tarafından belirlenen başarı
koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içinde ise tez çalışmasında başarısız
olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci
yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip Üniversite öğretim
üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
halinde Senato tarafından belirlenmiş ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı en az doktora derecesine sahip olmak kaydıyla Üniversite kadrosu dışından da görevlen-
dirilebilir. Öğrenci, ikinci tez danışmanının atandığı dönem savunma sınavına giremez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezini Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlayan ve sonuçlan-

dıran öğrenci, tezin nihai şeklini danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin ben-
zerlik tespit yazılımı raporunu alarak bu raporu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü
Enstitüye yazılı olarak beyan eder. Rapordaki verilerde intihal tespit edilmesi durumunda rapor
gerekçeleriyle birlikte Enstitü Yönetim Kuruluna iletilir ve karara bağlanır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi; tez danışmanının önerisi ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı
başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin
tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak üzere
üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez da-
nışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Danışman tezin savunmaya esas nüshalarını öğrenci aracılığıyla jüri üyelerine iletir.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
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(4) Öğrenci, tezini öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yüz yüze veya gerektiği durumlarda, kayıt altına
alınmak şartıyla çevrimiçi şekilde jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavı; tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. 

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla ve tez savunma sınavının çevrimiçi yapılması
durumunda video kayıtlarıyla Enstitüye bildirilir.

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

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

(8) Tezi reddedilen öğrencinin savunma tarihinden itibaren bir hafta içinde talepte bu-
lunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve benzeri gereklerini yerine
getirmiş olmak kaydıyla ve ilgili ana bilim/ana sanat dalında tezsiz yüksek lisans programının
bulunması durumunda kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 10 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş iki
kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim
eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans dip-
loması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat
dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-
rihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı 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.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) 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
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla ve danışmanın uygun görüşüyle Üniversite bünyesindeki lisans derslerinden seçile-
bilir. 

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak da yürütü-
lebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçeve-
sinde öğrenci alımlarında, ilan edilen kontenjan haricinde Senato onayıyla öğrenci alımı yapı-
labilir.
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Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, öğrencinin 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 öğ-
rencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, ilgili ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine
sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Tezsiz yüksek lisans projesinin sonuçlanması ve diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini tamamladıktan sonra tezsiz yüksek lisans projesini

tamamlayan öğrenci, projesini danışmana sunar ve proje, danışmanın uygunluk onayıyla kabul
edilir. Danışman, benzerlik tespit yazılımı raporuyla beraber proje kabul belgesini Enstitüye
iletir.

(2) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu ana bilim/ana
sanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Senato tarafından belirlenmiş olan
asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu
durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla
tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az  yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk iki
kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam
en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ve danışmanın uygun görüşüyle diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki,
lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim programı olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, var olan bir bilimsel konunun geliştirilmesini sağlama, bilinen bir
yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
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(7) Doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili,
ilk yazarının kendisinin olduğu en az bir makalesini, ulusal (TR-Dizin’de taranan) veya ulus-
lararası (Q endekslerde taranan) hakemli bir dergide yayımlaması veya yayımlanma tarihini
gösteren kabul yazısını ilgili anabilim dalına sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında or-
tak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Üniversitede yürütülecek doktora programlarının adları, öğrenci kon-

tenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer koşullar, ilgili
ana bilim/ana sanat dalı kurullarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuranların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, 
b) Yüzlük sistemde en az 75 veya muadili bir yüksek lisans mezuniyet not ortalaması

koşulunu taşıyor olmaları,
c) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Senato tarafından belirlenen asgari

puana sahip olmaları,
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Senato tarafından belirlenen ya-
bancı dil puanına veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları,

gerekir.
(3) Lisans derecesiyle doktora programına başvurabilmek için adayların; 
a) Lisans diplomasına sahip olmaları,
b) Yüzlük sistemde en az 80 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu

taşıyor olmaları,
c) Başvurduğu programla ilişkili puan türü veya türlerinde 80 puandan az olmamak ko-

şuluyla Senato tarafından belirlenen ALES puanına sahip olmaları,
ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Senato tarafından belirlenen ya-
bancı dil puanına veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları,

gerekir.
(4) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, Senatonun onayıyla

yüksek lisans derecesine sahip sayılır.
(5) Doktora/sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık, veteriner he-

kimliğinde uzmanlık, eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında
ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için; Senato tarafından mezun
olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, öğ-
renci alım değerlendirmelerinde ALES puanı yerine kullanılmak üzere 55’ten düşük 75’ten
fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. Bu adaylar
daha önceden aldığı puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından, farklı bir alan-
da başvuru yapabilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesapla-
malara dâhil edilir.

(6) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı şartı aranmaz. Ancak Senato kararı ile ALES puanı şartı aranabilir.
ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.
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(7) Adayların sahip olmaları gereken yabancı dil sınavı puanlarının girilecek program-
ların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının
teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenen
TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde elli beş puandan az ol-
mamak koşuluyla, Enstitü yönergesinde belirlenen ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veterinerlik fakülteleri
mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde elli beş puandan az olmamak
koşuluyla, Enstitü yönergesinde belirlenen ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp
puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çar-
pılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde,
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği ka-
bul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunlu olup bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltil-
mesine, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile karar verilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50’den az ol-
mamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. İl-
gili ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Se-
natonun onayı ile yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

(9) Doktora programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:
a) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı Senato kara-

rıyla belirlenir.
b) Adayların ALES/TUS puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notlarının veya li-

sans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notlarının %25’i ve yabancı dil sınavından
aldıkları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak
aşağıya doğru sıralanır.

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES/TUS puanının %50’si, yüksek
lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle baş-
vuranların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilimsel değer-
lendirme ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sı-
navından 50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın
100 üzerinden en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak
kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Ancak gerek duyulduğu hallerde Senato kararıyla
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmesi duru-
munda başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans derecesiyle
başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans
mezuniyet notunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınır.

ç) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının uygulanması durumunda söz ko-
nusu sınavlara girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

d)  Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının ana sanat ve ana bilim dallarına öğrenci kabulünde,
adayların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezu-
niyet notunun %70’i ve yabancı dil puanının %30’unun toplamı ile bulunacak puanları, en yük-
sek puandan başlanarak aşağıya doğru sıralanır. Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında;

27 Haziran 2021 – Sayı : 31524                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet no-
tunun %30’u, yabancı dil puanının %20’si, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı no-
tunun %50’si esas alınır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 puandan az
alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden en az 65 ol-
ması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğ-
renciliğe kabul edilir. Ancak gerek duyulduğu hallerde/olağanüstü durumlarda Senato kararıyla
bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmesi duru-
munda başarı notunun hesaplanmasında yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans
mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %70’i, ya-
bancı dil puanının %30’u alınır.

Süre
MADDE 17 – (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 Senato ta-
rafından belirlenen genel not ortalamasının alt sınırını sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesiyle doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans programının kredi yükü, proje ve benzeri şartları yerine getirmiş
olmak kaydıyla, ilişikleri kesilmeden önce talep etmeleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) Doktora programında, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, her

öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı Senatonun belirlediği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri
arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde,
Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi, danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık,
tıp ve veterinerlik fakülteleri ana bilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmak kaydıyla Üniversite kadrosu dışından
da olabilir. Öğrenci, ikinci tez danışmanının atandığı dönem savunma sınavına giremez.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en geç beşinci yarıyılın,

lisans derecesi ile kabul edilenler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Yeterlik sınavları Ekim-Aralık ve Nisan-Haziran dönemlerinde olmak üzere
yılda  iki kez yapılır.
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(2) Yeterlik sınavları, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değer-
lendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğ-
retim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.  Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(3) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavlarda öğ-
renciye doktora yapacağı alanla ilgili sorular sorulur. Yazılı sınavda başarılı olmak için, öğ-
rencinin 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci
sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin sözlü sınavındaki başarı durumunu da değerlen-
direrek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili
ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tuta-
nakla bildirilir.

(4) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu yazılı ve/veya sözlü sı-
navlardan bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin
doktora programı ile ilişiği kesilir.

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

(6) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me ve diğer yükümlülüklerle ilgili intibakı, ana bilim/ana sanat dalının teklifi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili ana bilim/ana

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili ana bilim/ana sanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda, ikinci tez danışmanı, talebi halinde komite toplantılarına katılabilir ancak
oy hakkı bulunmaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili ana bilim/ana sanat
dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (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 öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yüz yüze veya gerektiği durumlarda, kayıt altına
alınmak şartıyla çevrimiçi şekilde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir
raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine iletir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine
veya reddedilmesine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre so-
nunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili ana bilim/ana sanat dalı baş-
kanlığınca, işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(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
Enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti 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 üç kez başarısız bulunan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Öğrencinin tezinin sonuçlandırılabilmesi için en az üç tez izleme ko-

mitesi raporunun sunulması gerekir. 
(2) Tezini Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırlayan ve sonuçlandıran öğrenci,

tezin nihai şeklini danışmanına sunar. Danışman, söz konusu teze ilişkin benzerlik tespit yazı-
lımı raporunu alarak bu rapor ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü Enstitüye yazılı
olarak beyan eder. Rapordaki verilerde intihal tespit edilmesi durumunda rapor gerekçelerle
birlikte Enstitü Yönetim Kuruluna iletilir ve karara bağlanır.

(3) Doktora tez jürisi, danışman ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının öneri-
siyle ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olmak
üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.  Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

(4) Danışman tezin savunmaya esas nüshalarını öğrenci aracılığıyla jüri üyelerine iletir.
Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Öğrenci, tezini öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yüz yüze veya gerektiği durumlarda, kayıt altına
alınmak şartıyla çevrimiçi şekilde jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavı; tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez
savunma sınavını izleyen üç gün içinde tutanakla ve tez savunma sınavının çevrimiçi yapılması
durumunda video kayıtlarıyla Enstitüye bildirilir.

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

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

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerden tezde başarılı
olamayanlara, talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tezsiz yüksek lisans
diploması verilir.
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Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen

mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, doktora tezinin ciltlenmiş iki kop-
yasını tez savunma sınavı tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Enstitü Yönetim
Kurulu, başvuru halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Doktora diploması üzerinde ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki programın Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik programı, 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 bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60  AKTS’den az olmamak ko-
şuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ve tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programlarında, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi,
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ve danışmanın uygun görüşüyle diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik öğrencisinin mezun olabilmesi için, alanı veya tezi ile ilgili, en az
bir bilimsel yayın (makale, kitap, kitap bölümü, bildiri) yapması ve bu yayınını belgeleriyle
birlikte ilgili ana bilim dalına sunması gerekir. Bildirilerde özetin ya da tam metnin basılmış
veya sunum belgesinin olması gerekir. Makaleler için yayımlanma tarihini belirten kabul bel-
gesi yeterlidir. Danışmanlar bu yayınlarda ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayınlarda Üni-
versitenin adının geçmesi şartı aranır.

Başvuru ve kabul
MADDE 25 – (1) Üniversitede yürütülecek sanatta yeterlik programlarının adları, öğ-

renci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ile varsa diğer ko-
şullar, ana bilim/ana sanat dalı kurullarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların; 
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları (bu diploma yurt dışından alınmış ise

Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olmalıdır), 
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b) Yüzlük sistemde en az 70 veya muadili bir yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
koşulunu taşıyor olmaları,

c) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Senato tarafından belirlenen asgari
puana sahip olmaları (güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde ALES puanı aranmaz.),

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, Senato tarafından belirlenen ya-
bancı dil puanına veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sı-
navlarından bu puan muadili bir puana sahip olmaları,

gerekir.
(3) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların; 
a) Lisans diplomasına sahip olmaları (bu diploma yurt dışından alınmış ise Yükseköğ-

retim Kurulunca denkliği kabul edilmiş olmalıdır), 
b) Yüzlük sistemde en az 85 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalaması koşulunu

taşıyor olmaları,
c) ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Senato tarafından belirlenen asgari

puana sahip olmaları (güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde ALES puanı aranmaz.),

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana
sahip olmaları, 

gerekir.
(4) Sanatta yeterlik programına başvuran adayların sanatta yeterlik programlarına ka-

bulünde ALES puanı olarak, tezli yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans not
ortalaması, lisans derecesiyle başvuranların lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek
sınavı/portföy incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar
ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak
istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato
tarafından belirlenir.

(5) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarında, asgari koşulların
altına inmemek şartıyla değişiklik yapılabilir.

(6) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde değerlendirme esasları şunlardır:
a) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı Senato kara-

rıyla belirlenir.
b) Adayların ALES puanlarının %50’si, yüksek lisans diploma notlarının veya lisans

diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notlarının %25’i ve yabancı dil sınavından aldık-
ları puanların %25’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak aşağıya
doğru sıralanır. Ancak güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olan öğrencilerin kabulünde, adayların yüksek lisans diploma notları-
nın veya lisans diplomasıyla başvuranlar için lisans diploma notlarının %70’i ve yabancı dil
sınavından aldıkları puanların %30’unun toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan
başlayarak aşağıya doğru sıralanır.

c) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans
derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuran-
ların lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve bilimsel değerlendirme
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ve/veya mülakat sınavının %20’si alınır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından
50 puandan az alan aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 üzerinden
en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan dâ-
hilinde öğrenciliğe kabul edilir. Ancak gerek duyulduğu hallerde Senato kararıyla bilimsel de-
ğerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmesi durumunda başarı
notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans derecesiyle başvuranların
yüksek lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet no-
tunun %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınır.

ç) ALES puanı aranmaması durumunda, yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek
lisans mezuniyet notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun
%30’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının
%50’si alınır. Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavından 50 (elli) puandan az alan
aday başarısız sayılır. Bu şekilde hesaplanacak toplam puanın 100 (yüz) üzerinden en az 65
(altmış beş) olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanarak kontenjan
dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Ancak gerek duyulduğu hallerde Senato kararıyla bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapılmaksızın öğrenci kabul edilmesi durumunda başarı
notunun hesaplanmasında; yüksek lisans derecesiyle başvuranların yüksek lisans mezuniyet
notunun veya lisans derecesiyle başvuranların lisans mezuniyet notunun %70’i ve yabancı dil
puanının %30’u alınır.

d) Bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavının uygulanması durumunda söz ko-
nusu sınavlara girmeyen aday değerlendirmeye alınmaz.

(7) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sı-
navı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki
öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi
hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40  ve üzeri olan
işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,
c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozuklu-

ğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli
adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı
olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

Süre
MADDE 26 – (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
Senato tarafından belirlenen genel not ortalamasının alt sınırını sağlayamayan öğrencinin Ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen sürede tamamlayamayan öğrencinin
Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden, sanatta
yeterlik tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans programının kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla, ilişikleri kesilmeden önce talep etmeleri
halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması, yeterlik sınavı ve sanatta yeterlik çalışması
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programında, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkan-

lığı, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların yürütülmesi için Üniversite kadrosunda bulunan bir danışmanı en geç birinci ya-
rıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesin-
leşir.

(2) Danışman, Senatonun belirlediği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri ara-
sından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde,
Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir
yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Sanatta yeterlik prog-
ramlarında öğretim üyelerinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetile-
bilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Sanatta
yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
danışman en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak kaydıyla Üniversite kadrosu
dışından da olabilir. Öğrenci, ikinci tez danışmanının atandığı dönem savunma sınavına gire-
mez.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavının
amacı, öğrencinin sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinlikli bilgiye sahip olup ol-
madığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik komitesinin ve sınav jürisinin oluşturulmasında, ye-
terlik sınavının yürütülmesinde 19 uncu maddede düzenlenen doktora yeterlik sınavı ile ilgili
hükümler uygulanır.

(4) Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci için bir ay içinde sanatta yeterlik izleme
komitesi oluşturulur. Sanatta yeterlik izleme komitesinin oluşturulmasında ve faaliyetlerinin
yürütülmesinde, 20 nci maddede düzenlenen tez izleme komitesi ile ilgili hükümler uygulanır.

(5) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı ça-
lışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan sanatta yeterlik önerisini sanatta ye-
terlik izleme komitesi önünde çevrimiçi veya yüz yüze olacak şekilde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine iletir. Sanatta yeterlik önerisi savunmasının yürütülmesinde 21 inci maddede düzen-
lenen tez önerisi savunması ile ilgili hükümler uygulanır.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasının konu değişikliği için öğrencinin, danışmanının onayını
taşıyan konu değişiklik formunu Enstitüye teslim etmesi gerekir. Enstitüye iletilen konu deği-
şikliği, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını Senato tarafından belirlenen kurallara

uygun biçimde hazırlayan ve sonuçlandıran öğrenci, çalışmasından elde ettiği sonuçları ve/veya
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen metni danışmanına
sunar. Danışman, söz konusu çalışmaya ilişkin benzerlik tespit yazılımı raporunu alarak bu ra-
por ve çalışmanın savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü Enstitüye yazılı olarak beyan eder.
Rapordaki verilerde intihal tespit edilmesi durumunda rapor gerekçelerle birlikte Enstitü Yö-
netim Kuruluna iletilir ve karara bağlanır.
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(2) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının öne-

risi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışındaki yükseköğ-

retim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı

olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması

durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-

bilir.

(3) Danışman çalışmanın savunmaya esas nüshalarını öğrenci aracılığıyla jüri üyelerine

iletir. Jüri üyeleri, söz konusu çalışmanın kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sanatta yeterlik çalışması sınavına alır.

(4) Öğrenci, çalışmasını öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanla-

rından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yüz yüze veya gerektiği durumlarda, kayıt

altına alınmak şartıyla çevrimiçi şekilde jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik ça-

lışması sınavı; çalışmanın sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Sanatta yeterlik çalışması sınavının tamamlanmasından sonra jüri, çalışma hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı baş-

kanlığınca sunumu/savunmayı izleyen üç gün içinde tutanakla ve sunumun/savunmanın çev-

rimiçi yapılması durumunda video kayıtlarıyla Enstitüye bildirilir.

(6) Çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltme-

leri yapılan çalışmayı aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bu-

lunarak çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olan öğrencilerden sa-

natta yeterlik çalışmasında başarılı olamayanlara, talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü

fıkrası uyarınca tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik çalışması sınavında/sunumunda başarılı olmak ve

Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla, çalış-

masının sonuçlarının/çalışmasının ciltlenmiş iki kopyasını sınav/sunum tarihinden itibaren en

geç bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan sanatta ye-

terlik öğrencisine sanatta yeterlik diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu, talep edilmesi ha-

linde 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.

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı be-

lirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi sanatta yeterlik çalışmasının, sınav/sunum jüri

komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Enstitü tarafından çalışmanın tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik ça-

lışmasının bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunul-

mak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması üzerinde ilgili ana sanat dalındaki programın Yükseköğ-

retim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi sanatta yeterlik jüri komis-

yonu tarafından raporların teslim edildiği tarihtir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri Üniversite
dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı aday-
ları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Doktorada öğrenci, bilimsel hazırlığı
tamamlamadan doktora programından ders alamaz. Ancak yüksek lisans programlarında, bi-
limsel hazırlık programındaki bir öğrenci, dönemlik kredisi uygunsa bilimsel hazırlık dersle-
rinin yanı sıra ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Lisans programlarından alınacak dersler için bilimsel hazırlık programı ile ilgili de-
vam, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hu-
suslar Senato tarafından belirlenir.

(4) 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 yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı

olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu ana bi-
lim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü ders-
lere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet
işlemleri kayıtlı olduğu ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci
kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) İlgili ana bilim/ana sanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda

kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını Enstitüye bildirir. Kontenjanlar, Enstitü
Kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(2) Yatay geçiş kontenjanları ve ilgili koşullar, ana bilim/ana sanat dalı kurulunun teklifi,
Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin kabul edilme ko-
şulları şunlardır:

a) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında bilimsel hazırlık dışında
en az bir yarıyılı tamamlamış başarılı öğrenci lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul
edilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması
gerekir.

c) Genel not ortalamasının yüzlük sistemde yüksek lisans için en az 75 puan ve dokto-
ra/sanatta yeterlik için en az 80 puan veya muadili olması gerekir.

ç) Tez dönemine başlamış ise, öğrencinin aynı konuda çalışması önceki programındaki
danışmanının yazılı onayı ile mümkündür. Aksi halde yeni bir tez konusu belirlenmesi gerekir.
Her iki durumda da tez önerisi verilmeli ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmalıdır.
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(4) Adaylar, yatay geçişle ilgili müracaatlarını, akademik takvimde belirtilen tarih ara-
lığında yaparlar.

(5) Enstitü, başvuruda bulunan adayları; yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik
başarı notlarını, aldıkları lisansüstü ders sayılarını ve kredilerini değerlendirerek sıralar. Bu sı-
ralama Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir.

(6) Ders intibaklarına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 33 – (1) Hazırlık programları ve uygulamaları dâhil olmak üzere yüksek li-

sans, doktora veya sanatta yeterlik programlarına giriş sınavlarını kazanan adayların listesi,
Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir ve Enstitü tarafından ilan edilir. Programlara gir-
meye hak kazanan adayların kayıtları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen günlerde,
Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır. Sınavı kazanan adaylar, Enstitü Yö-
netim Kurulunca belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin
kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler. Kesin kayıt hakkı kazanmış adayların ka-
yıtlarının yapılabilmesi için,  adayın başka bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde açıl-
mış (tezsiz yüksek lisans harici) lisansüstü programlarda kayıtlı olmaması gerekir. Aykırı bir
durumun ortaya çıkması hâlinde, ilgili mevzuata göre işlem yapılır. 

(2) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında
akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Öğrenciler her yarıyıl için
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, Enstitü tarafından onaylanan dersler arasından danış-
manı ile birlikte seçim yaparlar. Katkı payı yükümlülüğü olanlar, ilgili döneme ait katkı payını
ödedikten sonra ders seçim işlemlerini yaparlar. Bu işlemler tamamlanmadan öğrencinin kaydı
yenilenmiş sayılmaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 34 – (1) Ana bilim/ana sanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları; lisansüstü

programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, tez, seminer
ve benzeri çalışmaların kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan
asgari koşullara uymak şartı ile Enstitü Kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili ana bilim/ana sanat dalları başkanlarının önerileri üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili prog-
ramın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine
göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafın-
dan belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

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) Lisansüstü programlarda, zorunlu dersler öğrencinin alması gereken toplam kredi
miktarının yarısını aşamaz. Bunun dışında seçmeli ve/veya uygulamalı derslere ağırlık verilir.

(5) Ders sorumlularının doktora programı için en az dört yarıyıl lisans veya iki yarıyıl
tezli yüksek lisans programında ders vermiş olmaları; yüksek lisans programı için ise en az iki
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yarıyıl lisans programında ders vermiş olmaları gerekir. İlgili ana bilim dalı kurulu ve Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla, ihtiyaç bulunması durumunda doktorasını/tıpta uzmanlığını tamam-
lamış ve en az iki yarıyıl lisans dersi vermiş öğretim elemanları yüksek lisans derslerini vere-
bilir. Ancak zorunlu hallerde, ilgili ana bilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayıyla daha önce lisans dersi vermemiş veya yalnızca bir yarıyıl lisans dersi ver-
miş öğretim elemanları da yüksek lisans programlarında ders verebilir.

(6) Enstitüye kayıt yaptıran öğrencinin lisansüstü programa kaydolmadan önce herhangi
bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler, öğrencinin
müracaatı halinde, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programa aktarılabilir.
Ancak aktarılacak derslerin ulusal kredisinin toplamı, ilgili ana bilim dalının belirlemiş olduğu
ulusal mezuniyet kredisi toplamının yarısını geçemez. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kuru-
lunda alınmış lisansüstü programlarındaki dersler, diploma denkliği şartının sağlanması duru-
munda aktarılabilir.

(7) Ders geçme notu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
(8) Doktora/sanatta yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar; ya-

zılı ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif
edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda, farklı
soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. 

(9) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları teorik ders, dönem projesi ve seminerlerin en az
%70’ine; uygulamalı ders ve uygulamaların ise %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şar-
tını yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Devamsızlık sebebiyle tekrar alı-
nan dersler için devam şartı aranır. Başarısızlık durumunda devam durumunun aranıp aranma-
yacağı Senato tarafından belirlenen ilkelere göre düzenlenir.

(10) Öğrenci, başarısız olduğu zorunlu derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda yeniden
kayıt yaptırır. Öğrenci, seçmeli dersten başarısız olursa, danışmanın görüşü doğrultusunda ba-
şarısız olunan dersin yerine başka bir ders de alabilir. Öğrenci, bir yarıyıl ders kaydı yaptıktan
sonra almadığı veya alıp başarısız olduğu seçmeli derslerin yerine danışmanının onayı ile farklı
dönemlerden seçmeli dersler alarak zorunlu toplam seçmeli ders kredisini tamamlayabilir.

(11) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bir yarıyıl içerisinde en
fazla on beş kredilik ders alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci üçüncü yarı-
yılda dönem projesi ile birlikte en fazla yirmi bir kredilik ders alabilir.

(12) Danışman, tez konusunun Enstitü Yönetim Kurulunca kabulünü izleyen yarıyıl
başından itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer
akademik ve idari yük ve görevlerine ek olarak, yasal süresi dâhilinde kayıtlı olan öğrenciler
için uzmanlık alan dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür.
Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

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

(14) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanı tarafından yapılır.
Gerektiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu, söz konusu görevi yerine getirmesi için görev-
lendirme yapabilir.

Diğer hükümler
MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ilgili ana
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bilim/ana sanat dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ve Senatonun
onayı ile belirlenmekle birlikte, gerek görülmesi durumunda Üniversitelerarası Kurulun görüşü
alınarak Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenebilir.

(2) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının Enstitü bünyesindeki lisansüstü programlara
başvuru ve kabulü, Hitit Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Prog-
ramlara Başvuru ve Kabul Yönergesine göre yürütülür.

(4) Lisansüstü program kontenjanları, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen li-
sansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına
düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim
üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli
yüksek lisans ve doktora programları hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. An-
cak, Yükseköğretim Kurulu ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çer-
çevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(5) Üniversite, öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihlerini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu
ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(6) Lisansüstü programlara başvuruda, mezuniyet not ortalamasının yüzlük sistemde
karşılığının bulunmaması halinde Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

(7) Enstitü, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen Üniversite bün-
yesindeki lisansüstü programları Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdüremez.

(8) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(9) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü
eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar baş-
vurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen
bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 20/4/2016 tarihli ve

29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hüküm-
leri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 37 – (1) 10/1/2017 tarihli ve 29944 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit

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

kayıt yaptırmış ve bu programlardan mezun olmuş öğrenciler doktora programlarına başvura-
bilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler
hakkında 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası ve 15 inci maddenin yedinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek-
tir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştır-

ma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda akademik

araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, ulusal ve uluslararası iş birlikleri yapmak, bu konu-
larla ilgili araştırmaları ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve söz konusu çalışmalara
aktif katkı yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Ülkemizin teknoloji alanında kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikte bilgi-

sayar bilimleri kapsamında bilimsel ve teknolojik araştırmalar planlamak, yapmak ve bu alan-
larda ulusal veya uluslararası kuruluşlarla iş birliği gerçekleştirmek.

b) Ülkemizin bilgisayar bilimleri alanında ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren konu ve
sorunları, ilgili kurumlar ile iş birliği yaparak incelemek ve bu sorunların çözülmesine yardımcı
olacak proje ve faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek.
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c) Yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri analitiği, nesnelerin interneti, siber gü-
venlik, kişisel verilerin korunması, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi güncel konularda araştır-
malar yapmak ve projeler geliştirmek.

ç) Kamu ve özel sektör kuruluşlarında yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri ana-
litiği, nesnelerin interneti, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, bilgi ve iletişim tekno-
lojileri gibi konularda farkındalık oluşturulmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve bu kuru-
luşlara bu alanlarda eğitim, danışmanlık ve projelendirme gibi konularda hizmetleri vermek.

d) Üniversite, sanayi kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ulusal ve uluslar-
arası düzeyde proje geliştirmek için iş birlikleri yapmak ve bu projeleri desteklemek.

e) Disiplinler arası akademik araştırma yapmak ve proje geliştirmek için gerekli giri-
şimleri sağlamak ve yürütmek.

f) Ulusal ve uluslararası düzeyde akademik konferans ve çalıştay gibi etkinlikler dü-
zenlemek ve organize etmek.

g) Bilgisayar bilimleri ile ilgili konularda seminer, eğitim, kurs düzenlemek ve gerek-
tiğinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifikalar vermek.

ğ) Bilgisayar bilimleri ile ilgili güncel konularda araştırma ve uygulama yapacak öğ-
rencilerin yetiştirilmesini teşvik etmek.

h) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer araştırma faaliyetlerini yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarında eğitim yapan fakülte veya yük-

sekokullarda görev yapan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile
görevlendirilir. Müdür, görev süresi dolduğu zaman tekrar görevlendirilebileceği gibi görev
süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üni-
versite öğretim elemanları arasından en fazla iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yar-
dımcıları, Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olur, Müdür tarafından belirlenen
görevleri yürütür ve Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcıla-
rının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
b) Merkezin çalışma, hedef ve planlarını hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü üze-

rine Rektöre sunmak.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Rektöre sunmak. 
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Personel ihtiyacını, değişikliğini belirlemek ve Rektöre sunmak.
e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile iş birliği yapmak.
f) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini

belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere ilgili birimlere sunmak.
g) Merkezin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek.
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ğ) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
h) Merkez bünyesinde yapılacak araştırma, proje, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini

planlamak ve organize etmek.
ı) Gerek duyulması halinde araştırma alanlarına özgü alt çalışma grupları kurarak, grup-

ların belirlenen alanlarla ilgili çalışmaları yürütmesini sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma

alanlarıyla ilgili Rektör tarafından görevlendirilecek dört öğretim üyesinden oluşur. Müdür Yö-
netim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve
kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa top-

lanır.
(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda, gündemdeki konularla ilgili ka-

rarlar almak.
b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.
c) Merkezin kuruluş amacına uygun olan iş ve proje tekliflerine dair önerilerde bulun-

mak.
ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına

ilişkin esasları, gelirlerin dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre belirlemek.
d) Araştırmacı ve uygulayıcı personelin, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili araştırma, ya-

yın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek.
e) Görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.
f) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
g) Merkez tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlen-

dirme sonucunu rapor halinde Rektörlüğe sunmak.
ğ) Gerek duyulması halinde Merkezin bütçesini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
h) Merkez tarafından döner sermaye faaliyetleri kapsamında Üniversite içi veya dışına

yapılacak hizmetlerin, döner sermaye usul ve esaslarına göre belirlenmesi için Üniversite Yö-
netim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen
personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları ile

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAM ÜLKELERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi İslam Ülkeleri Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırıkkale Üniversitesi İslam Ülkeleri Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi İslam Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkiye’de ilahiyat alanında üretilen bilgilerin

ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması, geliştirilmesi, paydaş kuruluşlarla karşılıklı değerlen-
dirme imkânlarının sağlanması ve üretilen bilginin ortak bir veri tabanında toplanması; İslam
ülkelerinin tarih, coğrafya, kültür ve potansiyelleriyle ilgili çalışmalar yürütülmesi; ilgili ülke-
lerle İlahiyat, İslami İlimler ve Din Bilimleri Fakülteleri arasında ortak akreditasyon çalışma-
larının imkân ve sınırlarının belirlenmesidir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) İslami ilimler ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde sempozyumlar, pa-

neller, seminer ve kurslar düzenlemek.
b) İslami ilimler ile ilgili farklı dillerde yayımlanan kitap, bilgi, belge, resim, belgesel

dizi ve filmleri içeren bir kütüphane ve arşiv oluşturmak.
c) Merkezin amaçları çerçevesinde gazete, radyo, televizyon ve internet gibi kitle ile-

tişim araçlarını etkin olarak kullanmak.
ç) Ülkemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde İslami ilimler araştırmaları yapan kuru-

luşlarla bağlantılar kurarak bilgi, tecrübe, bilim adamı ve öğrenci değişimi gerçekleştirmek.
d) İslami ilimler araştırmaları konusunda Türkçe, Arapça, İngilizce ve diğer dillerde

yayın yapmak.
e) İslami ilimler alanındaki modern ve klasik kaynak eserlerin dilimize kazandırılması

için plan ve projeler hazırlamak; alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak,
bu alandaki yazma eserlerin tahkiki üzerine çalışmalar yapmak.
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f) Dili Türkçe olan akademik birikimi, diğer dillere kazandırmak ve bunun için ilgili
birimleri Merkez bünyesinde oluşturmak.

g) İslam dinini kabul eden milletlerin ana dilleri olan Arapça, Farsça, Urduca, Malayca,
Arnavutça, Boşnakça, Osmanlı Türkçesi ve benzeri diller ile İngilizce, Fransızca ve benzeri
dillerin öğretilmesi çalışmalarını yürüterek bu çalışmalara gerekli desteği sağlamak.

ğ) Ulusal ve uluslararası işbirliğine dayalı İslami ilimler konulu araştırmaları teşvik et-
mek.

h) Dünya çapında dini ilimler konusunda çalışma yapan benzeri enstitü ve merkezlerle
işbirliği yapmak.

ı) Dini disiplinler arası iletişimin sağlıklı bir zeminde yürütülmesi için düşünce plat-
formları oluşturmak.

i) Üniversite bünyesinde farklı fakülteler ve bölümlere mensup öğretim üyelerinin Mer-
kezin çalışma alanı dâhilinde yapacakları araştırmaların koordinasyonunu sağlamak.

j) Bilim insanları arasında aktif bir iletişim ağı oluşturmak.
k) Araştırma ve inceleme çalışmaları yapacak öğrenci, akademisyen ve profesyonel kişi

ve kurumlara bilimsel destek vermek.
l) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ko-

nularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak.
m) Diğer bilim dalları ile iletişime ve etkileşime katkıda bulunmak.
n) Merkezin bünyesinde çeşitli alanlarda araştırma birimleri kurup, bu birimler aracı-

lığıyla İlahiyat, İslami İlimler Fakülteleri ve diğer birimlerin öncelikli bilimsel araştırma ko-
nularında araştırma, toplantı ve yayın gibi etkinlikleri koordine etmek.

o) İslami ilimler hakkında kamuoyunun bilinçlenmesini sağlamak ve onların katılımını
artırmak amacıyla eğitim çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör

tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi sona eren müdür yar-
dımcısı tekrar görevlendirilebileceği gibi gerekli görüldüğü hallerde bu sürenin tamamlanması
beklenmeden aynı usulle görevinden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardım-
cılarının görevi de sona erer.

(3) Müdür, görevi başında bulunamadığı hallerde müdür yardımcılarından birine, müdür
yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakır. Müdürün ke-
sintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunamaması halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini

hazırlamak ve kurul başkanı olarak toplantıları yönetmek, Yönetim Kurulunun aldığı kararları
Rektörün onayına sunmak.

b) Müdür yardımcıları arasında görev dağılımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek.
c) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara uygun olarak yürütülmesini temin et-

mek.
ç) Merkezde yürütülecek araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve

denetimini sağlamak.
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d) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kurulunun
uygun görmesi üzerine Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin ödenek, personel ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile
birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın
alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

g) Merkez bünyesinde görev yapan idari, sağlık, teknik ve yardımcı personel arasında
koordinasyonu ve iş bölümünü sağlayarak Merkezi kuruluş amacı doğrultusunda yönetmek.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapmak.

h) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-
lemek ve Yönetim Kurulunun uygun görmesi üzerine Rektör onayına sunmak.

ı) Merkezin Üniversitedeki fakültelerin ilgili anabilim dalları ile koordinasyonunu ve
işbirliğini sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürü-
tülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli
önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi

üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye dahil olmak üzere toplam yedi üyeden
oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üye yeniden gö-
revlendirilebilir. 

(3) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder ve Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üze-
rine yılda en az iki defa veya olağanüstü olarak salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır. Rektör gerekli hallerde Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Oyların eşitliği halinde
başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amacı doğrultusunda çalışma programını karara bağlamak ve yürütmek.
b) Merkezin bilimsel ve idari çalışmalarına ilişkin yıllık faaliyet raporlarını ve Merkezin

gelişmesi için gerekli stratejik planları karara bağlamak.
c) Merkezin her türlü ödenek, personel ihtiyacı ve bütçe ile ilgili gereksinimlerini Rek-

töre sunulmak üzere belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari, teknik ve diğer personel ihtiyacı Müdürün

önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendi-
rilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organ-

ların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KODAMER): Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkiye ile Ortadoğu ülkelerinin ve halklarının ortak yararlarının tespit edilmesi ve

geliştirilmesine yardımcı olmak, bilimsel ve kültürel alanda işbirliği imkânlarını araştırmak.

b) Türkiye ile Ortadoğu ülkelerindeki üniversiteler ve ilgili kuruluşlar ile işbirliğini ar-

tıracak sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve stratejik araştırmalar yapmak. 

c) Yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkacak sonuçları öğrenciler, öğretim eleman-

ları, iç ve dış politika uygulayıcıları, araştırmacılar, sanatçı ve diğer ilgililerle paylaşmak.

ç) Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki konumuna yardımcı olacak şekilde yurt içinde

ve yurt dışında özel ve kamu kuruluşlarıyla bölgesel işbirliğini geliştirmek amacıyla uygulamalı

faaliyetlerde bulunmak.
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d) Merkezin çalışmaları kapsamında Türkiye ve Ortadoğu’daki akademisyen, öğrenci,
bürokrat, sanatçı, aydın ve diğer ilgililerin işbirliğini sağlamak ve ortaya çıkan bilgi, analiz ve
deneyimleri paylaşmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 
a) Ortadoğu bölgesi hakkında yurt içinde ve yurt dışında sosyal, ekonomik, siyasal,

kültürel ve stratejik araştırmalar yapmak.
b) Türkiye ve bölge ülkeleri arasında işbirliği stratejileri ve araştırmaları konusunda

uzman, bilim adamı, bürokrat, lider, uygulamacı ve araştırmacıların katılımını sağlayarak bi-
limsel, sosyo-kültürel diyalog yöntemlerini oluşturmak.

c) Türk toplumunun ve kültürünün uluslararası alanda tanınması ve konumunun güç-
lendirilmesi amacıyla araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve bu yöndeki çalışmaları
desteklemek. 

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap, dergi, broşür, bülten ve dijital yayınlar ile
çalışan araştırmacı ve Türk bilim adamlarının bilgi, bulgu, analiz ve tecrübelerini kalıcı hale
getirmek.

d) Ortadoğu’ya yönelik yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel çalışmaları toplamak
ve değerlendirmek; aynı amaçla yurt içinde ve yurt dışında yayımlanan kitap, gazete, dergi,
broşür, afiş, ses ve görüntü kayıtlarından oluşan bir kütüphane ve dokümantasyon merkezi
oluşturmak.

e) Çalışma yürütecek akademisyen, öğrenci ve uygulamayla ilgili kişilere kaynaklar
sunarak başka kişi ve kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaları desteklemek.

f) Ulusal ve uluslararası toplantılar, atölye çalışması, kurs, seminer, konferans, panel,
kongre, sempozyum ve benzeri çalışmalar düzenleyerek Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren
her konu hakkında bilgi ve fikir alışverişini etkin bir şekilde gerçekleştirmek. 

g) Türkiye ile Ortadoğu toplumları arasında yapılan eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel
işbirliği çalışmalarını desteklemek, bu doğrultuda ortak araştırma ve uygulama yapmak ve ya-
pılan çalışmaları desteklemek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun şekilde bilgi ve deneyime sahip uzmanların ve araştır-
macıların, araştırma ve uygulama yapmasını sağlamak.

h) Yabancı akademisyen, uzman, araştırmacı, aydın, sanatçı ve lider kişileri Türkiye’ye
davet ederek Ortadoğu araştırmaları kapsamında tanıtım ve işbirliği çalışmalarına imkân sağ-
lamak.

ı) Merkezin, amaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışında yapılan bilimsel toplantılara
ve uygulama toplantılarına katılımını sağlamak.

i) Türkiye’nin Ortadoğu ve dış dünya ile ilişkilerini ilgilendiren konularda Ortadoğu,
Avrupa Birliği ve diğer bölgelerin kurum ve kuruluşlarıyla araştırma ve uygulama alanlarında
işbirliği yapmak.

j) Üniversite ile Ortadoğu üniversiteleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin geliştiril-
mesine öncülük edecek çalışmalar yapmak.

k) Üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde ve mesleki hayatlarında gerekli bilgi ve de-
neyim kazanmaları için öğretim elemanı veya öğrencilerce yürütülecek faaliyetlere destek sağ-
lamak.
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l) Araştırma, yayın veya uygulamaları ile Merkezin amaçlarına önemli katkıda bulun-
muş kişilere veya kuruluşlara Üniversite Türkiye-Ortadoğu işbirliği ödülleri verilmesini Se-
natonun onayına sunmak.

m) Merkezin amaçları doğrultusunda Ortadoğu ülkelerindeki gençlerin Türkiye’de eği-
tim görmelerini teşvik amacıyla çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları 
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu. 
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 
(2) Rektör, Müdürün önerisi ile uluslararası ilişkiler, toplum, kültür, siyaset, eğitim,

tarih ve ekonomi konularıyla ilgili disiplinlerde en az doktora unvanına sahip Üniversite öğre-
tim elemanları arasından en fazla iki kişiyi üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirir.
Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir. Müdürün
görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında bulun-
madığı zamanlarda yerine yardımcılarından biri vekâlet eder.  

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Merkezin bütün faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve idarî

işlerini yürütmek.
c) Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak ve başkanlığını yap-

mak.
ç) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşma me-

tinlerini hazırlayarak onay için Rektöre sunmak.
d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yü-

rütmek, koordine etmek, denetlemek, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma ra-
porlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak.

e) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.
f) Merkezin faaliyet ve dönem raporlarını Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları, Merkezin çalışma

alanı ile ilgili en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün
göstereceği iki kat aday arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye dahil
olmak üzere en fazla beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür
yardımcısı üstlenir. 

(2) Yönetim Kurulu her eğitim-öğretim yarıyılında en az iki kez salt çoğunlukla toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunda oylamalar açık yapılır. Oyların eşit çıkması
durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
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(3) Yönetim Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeretsiz olarak katılmayan üyenin

Yönetim Kurulundaki üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu üyeliğinde eksilme olması halinde

aynı yöntemle görevlendirme yapılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak, Merkezin idarî ve teknik personel ihtiyacını belirlemek.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görev-

lendirilecek adayları belirlemek.

c) Merkez elemanlarının araştırma, uygulama, inceleme, derleme ve yayım konuların-

daki proje ve taleplerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme ve uygulama kurumları, özel ve kamu

kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak amaç ve görevlerine uygun projeleri ve kar-

şılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yeni yılın bütçe önerisini hazırlamak.

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) Çalışma grupları ve benzeri alt birimler oluşturmak, adlandırmak, çalışma esaslarını

belirlemek ve bunların çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak.

g) Gerekli görülen durumlarda, araştırma ve bölgesel işbirliği ile ilgili projeleri uygu-

lamak üzere geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışmalarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kara-

rıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma gruplarının oluşturulması, çalışma usul ve esas-

ları, çalışma grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Demirbaşlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.    

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2021/20)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı

istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa
katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azal-
tılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve ras-
yonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla ba-
lıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsama
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 3/5/2021-31/12/2023 tarihleri arasında, Su Ürünleri Bilgi

Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri
avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus
spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocep-
halus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin Akdeniz
ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesine
ve destekleme kapsamında avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul
ve esasları kapsar. 

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa,

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine ve 3/5/2021 tarihli ve
3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon Balığı Avcılığının Desteklen-
mesi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Balıkçı barınağı: Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendirek-

lerle korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su
alanı ve derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma
sahası, satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı
imkanlara göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,

c) Balıkçı gemisi: Denizlerde su ürünleri avcılığı yapmak için ruhsatlandırılan ve Su
Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı balıkçı gemilerini, 

ç) Balon balığı: Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus sue-
zensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoe-
roides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerini,

d) Genel Müdürlük: Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünü,
e) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
f) Karar: 3/5/2021 tarihli ve 3942 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

Balon Balığı Avcılığının Desteklemesi Hakkında Kararı, 
g) Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS): Bakanlık bünyesinde kurulu bulunan su ürünleri

ve balıkçı gemilerine ilişkin kayıtların tutulduğu, verilerin toplandığı bilgi sistemini,
ğ) Teslim zamanı: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamında

destekleme ödemesi yapılacak balon balıklarının teslim edileceği haftanın günlerini ve saat
aralığını,
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h) Teslim noktası: Bakanlık il müdürlükleri tarafından belirlenen, bu Tebliğ kapsamın-
daki balon balıklarının destekleme ödemesi için teslim edileceği ve ticari veya Ar-Ge amaçlı
kullanılmak üzere teslim alınacağı yerleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Balon Balığı Avcılığı Desteklemesi

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Balon balığı avcılığının desteklenmesine ilişkin genel iş ve işlemlere

yönelik usul ve esaslar aşağıdaki şekildedir:
a) Destekleme kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türü Ek-1’de yer alan Lago-

cephalus sceleratus türü ve Ek-2’de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis,
Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides
pachygaster, Torquigener flavimaculosus türleridir.

b) Balon balığının Ek-1’de yer alan Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 adede
kadar (500.000 adet dahil) her bir adedi başına 5 Türk Lirası destekleme ödemesi yapılır.

c) Balon balığının Ek-2’de yer alan Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis,
Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides
pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 5.000.000 adede kadar (5.000.000 adet da-
hil) her bir adedi başına 50 Kuruş destekleme ödemesi yapılır.

ç) Balon balığı alımı, her destekleme yılının Aralık ayına ait son iş günü mesai bitimine
kadar yapılır ancak daha öncesinde Lagocephalus sceleratus balon balığı türü için 500.000 ade-
de (500.000 adet dahil) ve Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus
guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Tor-
quigener flavimaculosus balon balığı türleri için 5.000.000 adede (5.000.000 adet dahil) ula-
şıldığında, Genel Müdürlük tarafından SUBİS üzerinden alım durdurulur ve aynı gün içerisinde
Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden ilan edilir.

d) SUBİS üzerinden veri girişi durduğu andan itibaren, teslim alınmış olsa bile sisteme
giriş kaydı yapılamayan balıklar için destekleme ödemesi yapılmaz. 

e) Balon balığı alımları, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü sonra
başlar.

f) Bakanlık destekleme alımları kapsamında her hangi bir balon balığı türünün avcılığını
veya alımını durdurabilir ya da kısıtlama getirebilir.

Müracaat ve izin belgesi
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, Ek-3’te

yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile il/ilçe müdürlüğüne başvuru yaparlar.
(2) Desteklemeden faydalanmak üzere başvuran balıkçılar Ek-4’te yer alan balon balığı

karaya çıkarma belgesini alırlar.
(3) Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsa-

mındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye
ait Ek-5’te yer alan muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi düzenlenir.

Balon balığının avlanması
MADDE 7 – (1) Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının av-

cılığı balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında ve 22/8/2020
tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’de yer alan yükümlülük, sı-
nırlama ve yasaklamalara uygun olarak yapılır. 

(2) Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldi-
ven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunludur. 
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(3) Balon balıkları sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkartılır. 
(4) Destekleme kapsamında avlanacak balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılır ve

bertaraf işlemleri sadece il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir.
(5) Balıkçılar, avladıkları balon balıklarını karaya çıkartıp teslim edinceye kadar geçen

süre içerisinde, diğer balıklarla ya da diğer balıkların temas ettiği araç/gereçlerle temas etme-
meleri ve sızdırmaz poşet veya kapalı kaplarda taşınmaları konusunda gerekli önlemleri al-
makla yükümlüdür.

(6) Balıkçılar avladıkları balon balıklarını, il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen
teslim noktalarına Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağı ile teslim eder, tutanak
bir nüshası balıkçıda bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. 

(7) Avlanan balon balıkları il müdürlüğü tarafından belirlenen yerler dışında başka yer-
lere teslim edilemez, gıda/yem ve türevleri olarak kullanılamaz, ticari olarak alım-satımı yapı-
lamaz.

Balon balığı avcılığı desteklemesinde il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek iş ve
işlemler

MADDE 8 – (1) İl müdürlükleri bu Tebliğin yayımlanmasını müteakip beş gün içeri-
sinde;

a) Desteklemeye esas balon balığı teslimi yapılacak noktaları belirler ve ilan eder. Be-
lirlenen noktalar dışındaki herhangi bir yerde balon balığı teslim alınamaz. 

b) Balon balığı teslim alım günlerini ve saat aralığını belirler. Belirlenen teslim yeri ve
zamanını il müdürlüğünün ve Genel Müdürlüğün internet sitesinden duyurulmasını sağlar.

c) Belirlenen teslim noktalarında balon balıklarının bertaraf edilene kadar muhafaza
edilebileceği ve sadece bu balıkların konacağı yeterli miktarda sızdırmaz özellikteki depolama
malzemesini temin eder.

ç) Balon balığının bertaraf işlemini 9 uncu maddede belirtilen yöntemleri kullanarak
yapar, yaptırır.

(2) İl/ilçe müdürlükleri, balon balığı desteklemesinden faydalanmak isteyen balıkçıların
Ek-3’te yer alan balon balığı desteklemesi taahhütnamesi ile başvurularını alır ve bu belgeleri
muhafaza eder.

(3) İl müdürlüğü tarafından belirlenen teslim yerleri ve teslim zamanlarında, balon ba-
lığı tespiti ve sayımı yapılarak, Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağı ile tuta-
nağa saat bilgisi yazılıp, sıra numarası verilerek balıkçıdan teslim alınır. 

(4) Balon balığı teslim-tesellüm tutanağı, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık tekno-
lojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri ve zootekni bölümü), veteriner hekim veya bi-
yolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli ve teslim eden balıkçı gemisi sahibi
veya yetkilisi imzasıyla, bir nüshası balıkçıda bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde kalmak üzere
iki nüsha olarak düzenlenir.

(5) İl/ilçe müdürlüğü tarafından, balıkçılardan teslim alınan balon balıklarının Ek-6’da
yer alan balon balığı teslim-tesellüm tutanağındaki bilgiler doğrultusunda 24 saat içerisinde
SUBİS’e veri girişleri yapılır.

(6) Balon balığı SUBİS veri girişlerinde; Ek-6’da yer alan balon balığı teslim-tesellüm
tutanağındaki tarih, saat ve sıra numarası dikkate alınarak tutanaklardaki öncelik sırasına göre
SUBİS’e veri kaydı yapılır.

(7) Balon balığı alımının SUBİS üzerinden durdurulmasını müteakip yine SUBİS üze-
rinden sisteme girilen bilgiler esas alınarak Ek-7’de yer alan balon balığı avcılığı desteklemesi
balıkçı detayındaki İcmal-1’ler oluşturulur. İcmal-1’ler balon balığı alımının SUBİS üzerinden
durdurulmasını takip eden ikinci iş günü, il/ilçe müdürlüğü ilan panosunda beş gün süreyle as-
kıya çıkartılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki il/ilçe müdürlüğü personeli tarafından
tutanağa bağlanır.
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(8) İcmal-1’lere yönelik itirazlar, askı süresi içerisinde başvurunun gerçekleştirildiği
il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içerisinde balon balığı teslim-tesellüm tutanak-
ları (Ek-6) üzerinden il/ilçe müdürlüğü tarafından kurulan komisyon tarafından değerlendiri-
lerek karara bağlanır. Askı süresi bitiminden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Askı süresi
içerisinde herhangi bir itiraz olmaz ise İcmal-1’ler kesinleşmiş kabul edilir.

(9) İlçe müdürlüklerince düzenlenen İcmal-1’ler askıdan indirilmesini takip eden iş gü-
nü içerisinde onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. 

(10) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’deki kayıtlar üzerinden kontrol
edilir ve Ek-8’de yer alan balon balığı desteklemesi ilçe detayındaki İcmal-2’ler düzenlenip
onaylanarak iki iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilir. 

Balon balığının bertaraf işlemi
MADDE 9 – (1) Destekleme kapsamında il/ilçe müdürlükleri tarafından teslim alınan

balon balıklarının bertaraf işlemi, içerdikleri toksin madde ve muhafaza zorluğu nedeniyle İc-
mal-1 askısı beklenilmeden ivedi şekilde ve gerekli sıklıkla yapılır, yaptırılır.    

(2) İl/ilçe müdürlükleri balon balıklarının bertaraf işlemini, bölgesel koşullar ve mevcut
imkanlar çerçevesinde aşağıda belirtilen yöntemlerden en uygun olanını kullanarak yapar, yap-
tırır:

a) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans
Yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde ber-
taraf.

b) Balon balıklarının karnı yarılması suretiyle Ege denizinde kıyıdan en az 5 deniz mili
uzakta olmak koşuluyla uluslararası sularda, Akdenizde ise en az 10 deniz mili uzakta olmak
koşuluyla denize bırakılarak bertaraf.

c) İlgili belediye ile koordineli olarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak,
yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde belirlenen noktalarda, en az iki metre derinliğindeki çu-
kurlara üzerlerine kostik (sodyum hidroksit-NaOH) veya sönmemiş kireç (kalsiyum oksit-CaO)
dökülüp gömülerek bertaraf.

(3) İl/ilçe müdürlüklerinden ticari ve Ar-Ge amaçlı kullanılmak üzere teslim alınan ba-
lon balıklarının bertaraf işlemi, balığı teslim alanlar tarafından ikinci fıkranın (a) ve (c) bent-
lerinde belirtildiği şekilde, il/ilçe müdürlüğünün gözetiminde yapılır ve bertaraf işlemine ait
belge veya tutanakların birer nüshası il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Balon Balığının Ekonomiye Kazandırılması

Genel hükümler
MADDE 10 – (1) Balon balığının gıda/yem dışındaki farklı sanayi dallarında işleme

ve değerlendirme yoluyla ekonomiye kazandırılmasında uyulması gereken usul, esas ve asgari
teknik şartlar aşağıdaki şekildedir:

a) Balon balığını işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbisler veya her-
hangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, Ek-9’da yer alan dilekçe ve
faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneği ile balon
balığı alacakları yerdeki il/ilçe müdürlüğüne müracaat ederler.

b) Balon balığını ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanmak isteyenler, balon balıklarını il
müdürlüklerince ilan edilen teslim noktalarından belirlenen teslim günü ve saatinde il/ilçe mü-
dürlüğü personelinden bedelsiz olarak tutanakla teslim alırlar.

c) Ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanılacak balon balıklarının tesliminde Ek-10’da yer
alan tutanak, biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su
ürünleri, zootekni bölümü), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdür-
lüğü personeli ve teslim alan müteşebbisin imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüs-
hası da müteşebbiste kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.   
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ç) Taze ya da dondurulmuş olarak işlenecek balıkların teslim alındıktan sonra işleme
tesisine nakli sızdırmaz kap/poşetlerde yapılır. Nakliye için kullanılacak araçlarda eriyen buz
veya balıkların suyunun çevreye yayılmasını önleyecek tahliye tedbirleri alınmalıdır.

d) Tesislerde kesim, temizleme ve işleme işlemleri türün özelliklerine uygun şekilde,
personel sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılır. Bu kapsamda işveren personele
tür ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışma esnasında ihtiyaç duyulacak koruyucu mal-
zemelerin (eldiven, maske, kıyafet ve benzeri) temin edilmesi ve bu ekipmanın işleme esna-
sında kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

(2) Ticari veya Ar-Ge kullanım amacıyla balon balığı teslim tutanağı doldurularak tes-
lim alınan balon balıklarının işletmelere taşınmasında nakil belgesi şartı aranmaz.

Balon balığının ekonomiye kazandırılmasında il/ilçe müdürlüklerince yürütülecek
iş ve işlemler

MADDE 11 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını
ticari veya Ar-Ge amacıyla kullanmak isteyenlerin Ek-9’da yer alan dilekçelerini ve faaliyet
gösterdikleri sanayi dalındaki izin belgelerini veya Ar-Ge proje dokümanını alır ve bu belgeleri
muhafaza eder.

(2) İl/ilçe müdürlükleri ticari veya Ar-GE amacıyla kullanım için müracaatta bulunulan
alanda balon balığının kullanılmasının uygun olmayacağı ya da insan sağlığına risk oluştura-
bileceği kanaati oluşması durumunda balon balığı teslim etmeyebilir.

(3) İl/ilçe müdürlükleri, teslim noktalarından teslim günü ve saatinde balon balığı almak
isteyenlere Ek-10’da yer alan tutanak ile balon balıklarını bedelsiz olarak teslim ederler. Tuta-
nak biri su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojisi mühendisi, ziraat mühendisi (su ürünleri
bölümü, zootekni), veteriner hekim veya biyolog olmak üzere en az iki il/ilçe müdürlüğü per-
soneli ve teslim alanın imzasıyla bir nüshası il/ilçe müdürlüğünde bir nüshası da teslim alanda
kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir.

(4) İl müdürlüklerince belirlenen yerlerin dışında ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım
için balon balığı teslimi yapılamaz.

(5) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için teslim edilen balon balıklarına ait tutanak-
lardaki bilgiler il/ilçe müdürlüğünce SUBİS’e kaydedilir.

(6) Ticari veya Ar-Ge amaçlı kullanım için verilen balon balıklarının bertaraf edildiğine
dair işlemlere ait belgeler veya tutanaklar il/ilçe müdürlüklerince muhafaza edilir.

Kısıtlamalar
MADDE 12 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği şekilde

müracaatta bulunmayanlar destekleme kapsamında avlanılan balon balıklarını alamaz, ticari
veya Ar-Ge amacıyla kullanamazlar.

(2) Balon balığını 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alanlar
bu balıkları sadece Bakanlığa bildirdikleri sanayi dalındaki işletmelerde veya Ar-Ge kuruluş-
larında kullanabilir veya işleyebilirler.

(3) Balon balıklarının 10 uncu madde kapsamında ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim
alınmasından sonra taşınması, işlenmesi ve bertarafı esnasındaki her türlü ihlal ve aksaklıktan
teslim alan kurum/kuruluşlar sorumludur.

(4) Destekleme kapsamında avlanan balon balıklarını 10 uncu madde kapsamında ticari
veya Ar-Ge amacıyla kullanmak üzere teslim alanlar bu balıkları ya da işleme sonrası kalan
kısımlarını ikinci kişilere veremezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 13 – (1) Balon balığının avcılığı ve ekonomiye kazandırılmasına dair bu

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara aykırı hareket edenler hakkında 1380 sayılı Kanunun 36 ncı
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maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanır ve aykırılığın tespitinden itibaren bu Tebliğ kap-
samında balon balığı desteklemesinden ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili faaliyetlerden
faydalandırılmazlar.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 14 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, Balon Balığı Avcılığının Destek-

lenmesi Hakkında Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bütçede hayvancılığın
desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli paranın aktarılmasını müteakip Ba-
kanlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası aracılığı ile balıkçılara ödenir. 

(2) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sa-
hibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.

Yetki ve denetim
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Kararda ve bu Tebliğde belir-

tilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla, il/ilçe müdürlükleri yetkilidir.
(2) Genel Müdürlük, bu Tebliğde belirtilen hususlarda bilgi ve belge isteyebilir ve bun-

lara ilişkin her türlü denetimi yapar. 
(3) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Genel Müdürlük

yetkilidir.  Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum/kuruluşları, ilgili
sivil toplum kuruluşları, su ürünleri kooperatifleri ve birliklerinin hizmetlerinden yararlanılır.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 – (1) Sahte belge ile idareyi yanıltmak suretiyle müracaat eden balıkçılar

desteklemeye hak kazanmış olsa dahi bu desteklemeden yararlandırılmaz.
(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen

belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu
sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan hiçbir des-
tekleme programından yararlandırılmaz.

(3) Bu Tebliğde belirlenen birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden
ve hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere
ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği iti-
barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari, hukuki ve cezai iş-
lemler yapılır.

(4) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulur.

Sorumluluk
MADDE 17 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile

onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler is-
tendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde saklanır.

Yürürlükten kaldırılan Tebliğ 
MADDE 18 – (1) 2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon

Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/37) yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ

UYGULAMA TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/22)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık

politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği sağlamak üzere
yetiştiricilerin desteklenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, 21/4/2021 tarihli ve 3870 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe ko-
nulan 2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine
İlişkin Kararda yer alan destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu

maddesi ile 21/4/2021 tarihli ve 3870 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan 2021-
2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Bakanlık Süt Kayıt Sistemi (BSKS): Üretici/yetiştiricilerin sattığı sütün kayıt altına

alındığı, destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Bakanlıkça çiğ süt des-
teklemelerinde kullanılan kayıt sistemini,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Belge Doğrulama Web Adresi: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygulanan ve

Tarım Bilgi Sistemine (TBS) entegre edilen ve ibraz edilen fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müs-
tahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzlarının doğruluğunun kontrolünün yapıldığı sistemi, 

d) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP): Tarımsal ürünlerin sözleşmeli usulde alım satımının
gerçekleştiği Bakanlık Kayıt Sistemini,

e) ESK: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,
f) Hastalıklardan ari işletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak, işletmedeki hayvanların

Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğunun onaylandığı işlet-
meyi,

g) HAYGEM: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
h) Karar: 21/4/2021 tarihli ve 3870 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan

2021-2022 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin
Kararı,

ı) Soğutulmuş çiğ süt: Süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan çiğ inek sütünü,
i) Sözleşme: Alım satıma konu olan çiğ sütün, cinsi, miktarı, fiyatı, üretim şekli, teslim

tarihi gibi hususları içeren ve 16/4/2015 tarihli ve 29328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre alıcı ile
üretici/yetiştirici veya bunların üyesi/ortağı bulunduğu üretici/yetiştirici örgütü arasında imza-
lanan çiğ süt alım satım sözleşmesini,

Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             27 Haziran 2021 – Sayı : 31524



j) Süt işleme tesisi: 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren
işletme onay belgesine sahip çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisini, 

k) TÜRKVET: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır
Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile 2/12/2011 tarihli ve
28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulan ve hayvancılık işletmelerinin,
yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirilerek
kayıt altına alındığı veri tabanını,

l) Üretici/yetiştirici: Piyasaya arz etmek/satış yapmak için süt üretmek amacıyla, bir
veya daha fazla çiftlik hayvanının bulundurulduğu tesis sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

m) Üretici/yetiştirici örgütü: Üretici/yetiştirici adına çiğ sütün sözleşmeli usulde alım
satımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere temsil ve ilzam yetkisi bulunan, kendi kuruluş
kanununa göre merkez birliğini kurmuş olan, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri
ve/veya 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş
üretici birlikleri ve/veya 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurul-
muş, kuruluşuna Bakanlıkça izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı koope-
ratif üyeleri ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatif-
lerinin ortaklarını,

n) Yerel perakendeci: Süt üreten hayvancılık işletmesi merkez kabul edilerek hazır am-
balajlı çiğ süt için 500 kilometrelik yarıçap içerisinde, hazır ambalajlı olmayan çiğ süt için 200
kilometrelik yarıçap içerisinde yer alan ve son tüketiciye sabit bir yerde konumlandırılmış oto-
matik satış makineleri veya bakkal, market ve benzeri yerlerde çiğ süt satan perakendeciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Desteklemeye İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 4 – (1) Çiğ süt desteği ve süt piyasasının düzenlenmesi için gerekli kaynak,

bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından
gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Çiğ süt desteklemesi
MADDE 5 – (1) Çiğ süt desteklemesi; üretmiş olduğu çiğ sütü, süt işleme tesislerine,

fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu karşılığında kendisi,
üretici/yetiştirici örgütü veya bunların %50 (yüzde elli)’nin üzerinde paya sahip oldukları or-
taklıkları vasıtasıyla satan ve BSKS veri tabanına aylık olarak kaydettiren bir üretici/yetiştirici
örgütüne üye/ortak olan yetiştiricilere ödenir.

(2) Çiğ süt desteklemesi, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak; inek, manda, koyun
ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütü ve üretici/yetiştirici örgütleri kanalı ile pazarlanan soğu-
tulmuş inek sütü ve 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek
Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) çerçevesinde sınıflandırılan
inek sütünün sınıfına göre Bakanlığın belirleyeceği dönemler, kriterler ve birim fiyatlar üze-
rinden ödenir.  
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(3) Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiş-
tirici örgütü üzerinden satan üretici/yetiştiricilere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim
fiyatlar üzerinden ilave destekleme ödemesi yapılır. 

(4) Üretmiş olduğu çiğ sütü, süt piyasasının düzenlenmesi uygulaması kapsamında,
üretici örgütleri aracılığı ile süt ürününe çevirterek Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne satan
üreticiler desteklemeden yararlandırılır. Desteklemede, 1 kilogram süt ürünü eşdeğeri süt mik-
tarı esas alınır.

(5) 27/4/2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Sütün Arzına
Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında hastalıktan ari işletme belgeli süt üreten işlet-
meler, ürettikleri çiğ sütü, faaliyet alanında sütün arzı/satışı bulunan işletme kayıt belgesine
sahip ve BSKS’ye kayıtlı yerel perakendecilere, işletme kayıt belgesine sahip BSKS’ye kayıtlı
süt dolum tesislerine, sözleşme, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil
Makbuzu karşılığında satmaları şartıyla çiğ süt desteklemesinden yararlandırılır.

(6) Çiğ süt desteklemesinin başvuru yeri, şekli ve zamanına ilişkin şart ve kurallar şun-
lardır:

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üretici/yetiştiriciler BSKS’ye veri girişi için yet-
kilendirilmiş bir üretici/yetiştirici örgütüne üye ise bu üretici/yetiştirici örgütüne, BSKS’ye
veri girişi yetkisi bulunmayan bir üretici/yetiştirici örgütüne üye ise örgüt aracılığı ile il/ilçe
müdürlüklerine başvururlar. 

b) Üretici/yetiştirici örgütleri üye/ortakları adına toplu kestiği fatura/e-Fatura/e-Arşiv
Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzları ile birlikte çiğ sütün cinsi, miktarı, fiyatı,
teslim tarihini içeren üye/ortakların listesini de düzenler.

c) Üretmiş olduğu çiğ; inek, manda, koyun ve keçi sütü ile soğutulmuş inek sütünü Di-
jital Tarım Pazarı (DİTAP) üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üze-
rinden satan üretici/yetiştiriciler alım satımı ile ilgili fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil
makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu, üretici/yetiştirici örgütlerine teslim eder. Fatura bilgilerinde
DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur.

ç) 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere satılan çiğ sütlere ait fatura/e-Fatura/e-Arşiv
Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu ve çiğ süt tedarik sözleşmesi üretici/yetiştirici
örgütlerine teslim edilir.

d) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında
sınıflandırılan çiğ inek sütü için desteklemeden yararlanmak isteyen üretici/yetiştiriciler, ödeme
dönemine esas olacak çiğ süt analizinin yapılması amacıyla Bakanlıkça belirlenen dönemlerde,
üyesi oldukları üretici/yetiştirici örgütüne (ç) bendinde yer alan belgeleri dilekçe ile teslim
eder.

e) Veri giriş yetkisi bulunmayan üretici/yetiştirici örgütleri, kendilerine teslim edilen
belgeleri, İcmal-1’e esas tabloları ve eklerini, BSKS’ye veri girişi için il/ilçe müdürlüklerine
tutanak ile teslim eder.

f) Çiğ süt desteklemesinden yararlanacakların işletmesi ve sütün elde edildiği hayvanlar
TÜRKVET’e kayıtlı olmalıdır.

g) Göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler, süt üretimi yaptığı ayda, ürettiği süt miktarının
tespiti için gittikleri yerin il/ilçe müdürlüğüne başvurur. Tespit yaptırdığı aylara ilişkin destek-
lemeye esas satış belgelerini ve başvuru evraklarını göçer olarak gittiği il/ilçe müdürlüğüne
teslim eder. Üretici/yetiştiricinin başvuru evrakları, veri girişi için işletmesinin kayıtlı olduğu
il/ilçe müdürlüğüne yazı ekinde gönderilir. Hayvan nakil işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapmamış olan göçer yetiştiricilerin tespit işlemi yapılmaz.
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ğ) Sözleşmenin onaylı bir örneği, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on iş günü
içerisinde üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/il-
çe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgileri, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi
iş günü içinde Bakanlıkça kullanılan süt kayıt sistemine kaydedilir. 

h) Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce yapılıp onaylanan sözleşmeler, bu Tebliğin
yayımlandığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde üretici/yetiştirici örgütü tarafından çiğ süt
üretiminin yapıldığı yerdeki Bakanlık il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Sözleşme bilgileri, Ba-
kanlık il/ilçe müdürlükleri tarafından yedi iş günü içinde Bakanlıkça kullanılan süt kayıt siste-
mine kaydedilir. 

ı) BSKS’ye yeni kaydı yapılan üretici/yetiştiricilerin kayıt tarihinden önceki
fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzunun BSKS’ye kayde-
dilmesine izin verilmez. 

i) Döneminde başvurusunu ve evraklarını tamamlamayanlar desteklemeden yararlan-
dırılmaz. 

(7) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlüklerince istenilecek belgeler şunlardır:
a) Üretici/yetiştirici örgütünce düzenlenmiş destekleme için başvuruda bulunan üyelerin

listesi.
b) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçe-

leri.
c) BSKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve/veya üretici/yetiştirici örgütünce düzen-

lenen çiğ süt destekleme icmaline esas tablo.
ç) Satılan çiğ sütün cinsi, fiyatı, teslim tarihi ve miktarının gösterildiğini içeren üye/or-

taklarının listesi,  fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu
(e-Faturalar/e-Arşiv Faturalar, xml formatında, silinemez CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı
olmalıdır).

d) DİTAP üzerinden satışı yapıldı ise üretici/yetiştirici örgütüne teslim edilen alım satım
ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu.
Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası ve tarihi bulunur. 

(8) Veri girişi yapacak üretici/yetiştirici örgütlerince istenilecek belgeler şunlardır:
a) Başvuruda bulunan üyelerden ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçe-

leri.
b) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müs-

tahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu (e-Faturalar/e-Arşiv Faturalar, xml formatında, silinemez
CD, DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

c) DİTAP üzerinden satış yapıldı ise alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv
Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası
ve tarihi bulunur. 

(9) Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile süt ürünü olarak ESK’ye satan
üreticilerden istenen belgeler şunlardır:

a) Üretici örgütü ile ESK arasında yapılan sözleşme.
b) Üretici örgütü tarafından sözleşme kapsamında kesilen müstahsil makbuzu.
c) Üretici örgütünün süt ürünü üretimi için anlaştığı, işletme onay belgesine sahip süt

işleme tesisi ile yapmış olduğu sözleşme ve çiğ sütün süt ürününe çevrilmesine ilişkin fatura.
ç) Üretici örgütünün sözleşme kapsamında ESK’ye sattığı süt ürünü faturası.
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d) DİTAP üzerinden satış yapıldı ise alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv

Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası

ve tarihi bulunur. 

(10) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında, çiğ süt satan has-

talıktan ari işletmeler, üyesi oldukları üretici/yetiştirici örgütüne aşağıdaki belgeler ile başvu-

ruda bulunurlar:

a) Başvuruda bulunanlardan ilgili destekleme dönemi için alınan başvuru dilekçeleri.

b) Hastalıklardan ari işletme belgesi.

c) Çiğ sütün arzı için izin belgesi.

ç) Satılan süt miktarının litre olarak gösterildiği fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil

makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu (e-Faturalar/e-Arşiv Faturalar, xml formatında, silinemez CD,

DVD veya USB belleğe kayıtlı olmalıdır).

d) DİTAP üzerinden satış yapıldı ise alım satım ile ilgili sözleşme ve fatura/e-Fatura/e-Arşiv

Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil makbuzu. Fatura bilgilerinde DİTAP sözleşme numarası

ve tarihi bulunur. 

(11) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar şunlardır:

a) En fazla bir aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları

veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri

veya onaylı suretleri dikkate alınmaz. Fatura/müstahsil makbuzları ile e-Fatura/e-Arşiv

Fatura/e-Müstahsil Makbuzu çıktılarında, işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin

adı, adresi, üretici/yetiştiricinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, litre olarak mik-

tarı, litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” iba-

resi, süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisinin adı, soyadı, imzası ve süt soğutma

tankı kod numarası, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesinin bulunması gerekir.

b) Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/20) kapsamında, süt üreten işletmeler

için en fazla bir aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya

nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların fotokopileri veya

onaylı suretleri dikkate alınmaz. Fatura/müstahsil makbuzları ile e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-

Müstahsil Makbuzu çıktılarında üretici/yetiştiricinin adı, soyadı, adresi ve teslim edilen sütün

türü, litre olarak miktarı, litre fiyatı ve tutarı, süt dolum tesisi için adı, adresi ile süt dolum te-

sisinin işletme kayıt ve kod numarası, yetkilisinin imzası ve kaşesinin, yerel perakendeciler

için işletme kayıt numarası bulunması gerekir.

c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt

işleme tesisleri, süt dolum tesisleri ve yerel perakendeciler ile ilgili bilgilerin BSKS’ye girilmesi

ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.

ç) İl müdürlükleri veri giriş yetkisi için başvuruda bulunanlardan uygun gördüğü üre-

tici/yetiştirici örgütlerini HAYGEM’e bildirir. Bu örgütler HAYGEM tarafından BSKS’de ta-

nımlanır.

(12) Destekleme icmallerinin hazırlanmasına ilişkin hususlar şunlardır:

a) Veri giriş yetkisi bulunan üretici/yetiştirici örgütleri kendi üyelerinin İcmal-1’e esas

tablolarını, aylar bazında hazırlar ve BSKS’ye veri girişini yapar.
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b) Veri giriş yetkisi almış üretici/yetiştirici örgütlerinin bulunmadığı yerlerde üreticinin
İcmal-1’e esas tabloları, üretici/yetiştirici örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve BSKS’ye gi-
rilmesi için il/ilçe müdürlüklerine teslim edilir. İcmal-1 listelerinin BSKS’ye veri girişleri il/ilçe
müdürlüklerince yapılır.

c) BSKS’ye süt girişlerinin, üretici/yetiştiricilerin üretimde bulundukları ilçe için il/ilçe
müdürlükleri veya yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütlerince yapılması esastır.

ç) Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64) kapsamında
analizi yapılarak sınıflandırılan çiğ inek sütüne ait analiz sonuçları online olarak aktarılır. Söz
konusu verilerin aktarılamadığı durumlara BSKS’ye kaydı, veri giriş yetkisi bulunan süt üretici
birliklerince yapılır.

(13) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesine ilişkin hususlar
şunlardır:

a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üretici/yetiştiricilere ait fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fa-
tura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzu uygunluğu, bunların BSKS veri tabanına doğru
girilip girilmediği, satılan süt miktarının destekleme dönemindeki sağmal hayvan sayısı, ırkı
ve laktasyon durumu ile uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde
kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı
ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan
sütler icmal listesinden çıkartılır.

b) Elektronik ortamda alınan e-Fatura, http://www.efatura.gov.tr internet adresinde bu-
lunan e-Fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan çıktısı
ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan kontrolde uygun bulunmayanlar icmal liste-
sinden çıkartılır. E-Fatura çıktısı, kontrolü yapan il/ilçe müdürlüğü BSKS sorumlu personeli
tarafından imzalanır.

c) E-Arşiv faturalar elektronik ortamda teslim edilir ve Belge Doğrulama web adresin-
den il/ilçe müdürlüklerince kontrol edilir.

ç) Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil
Makbuzunun üzerinde, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden sorgulanıp doğrulanabi-
leceği karekoda veya barkoda yer verilmesi zorunludur.

d) İnceleme sonrasında işlemi yapılan sözleşme, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müs-
tahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzları ve destekleme başvuru dilekçeleri İcmal-1 18/10/2019
tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönet-
melik kapsamında il/ilçe müdürlüğü birim arşivlerinde muhafaza edilir.

(14) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılmasına ilişkin hususlar şunlardır:
a) Aylar bazında BSKS veri tabanına kaydedilen İcmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bit-

tikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere BSKS veri tabanından İcmal-2
listeleri şeklinde alınır. Alınan icmallerde tarımsal desteklemelerden men cezası alan üreticilerin
bulunup bulunmadığının kontrolü yapılır.

b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, üretici/yetiştirici örgütlerine ve üretici/ye-
tiştiricilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.

c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü
ile üretici/yetiştirici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir.
Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
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d) Askı süresinde İcmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendi-
rilir.

(15) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödemeye ilişkin hususlar şunlardır:
a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2 listeleri ilçe müdürlük-

lerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir. 
b) İl müdürlükleri, ilçelerden gelen onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az %10’unu hay-

van sayıları ile satılan süt miktarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder. Kontrol
edilen İcmal-2 listeleri tutanak altına alınır, uyumsuzluğu tespit edilen varsa, İcmal-2 listeleri
yeniden düzenlenir. Kontrolleri tamamlanan İcmal-2 listeleri, BSKS veri tabanında ödemeye
esas olan İcmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen İcmal-3 listeleri il müdürleri tarafın-
dan onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.

c) HAYGEM, gelen İcmal-3 listeleri ile BSKS’den alınan İcmal-3 listelerinin uyumunu
kontrol eder.

ç) BSKS’de, satılan süt miktarının destekleme dönemindeki hayvan sayısı ile uyumlu
olmadığı durumlarda fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuz-
ları ödemeye dahil edilmez.

d) Tahkim komisyonunun tespit ettiği ortalamanın üstünde süt verimine sahip işletme-
lerin, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzlarının ödemeye
dahil edilmesini ilçe müdürlüğü, il müdürlüğüne yazı ile bildirir. İl BSKS sorumlusu, söz ko-
nusu işletmeleri sistemde, ortalama verimin üzerinde olan işletme olarak işaretler ve ödeme
dönemine ait il/ilçe tahkim komisyonu kararını PDF formatında sisteme yükler. 

e) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş İcmal-2
listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında BSKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili
üretici/yetiştirici örgütlerine gönderilir.

(16) Çiğ süt desteklemesine ilişkin diğer hususlar şunlardır:
a) Süt soğutma tankları, süt toplama merkezleri ve süt dolum tesislerinin yürürlükteki

mevzuat hükümlerine uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak BSKS veri taba-
nına girişi sağlanır.

b) Süt işleme tesislerindeki soğutma tankları BSKS veri tabanına girilmez. Süt işleme
tesislerindeki soğutma tanklarından, BSKS’de daha önceden kayıtlı olanlar sistemde pasif du-
ruma getirilir.

c) İl/ilçe müdürlüklerince kontrol edilerek usulüne uygun çalıştırılmadığı tespit edilen
süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmez.

ç) Çiğ sütün, üretici/yetiştirici örgütleri veya bunların %50 (yüzde elli)’den fazla paya
sahip oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları aracı-
lığıyla pazarlanması halinde, üretici/yetiştirici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzlarının süt
miktarları aylık toplamıyla, bu müstahsil makbuzlarıyla ilişkili olan süt işleme tesisleri adına
düzenlenmiş faturaların süt miktarları aylık toplamının uyumlu olması zorunludur. Gerçek
usulde vergiye tabi olmayan üretici/yetiştiricilerin süt girişleri müstahsil makbuzuyla yapılır.

d) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme
ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.

e) Bu Tebliğde belirtilen icmallerin ve diğer eklerin örnekleri ile desteklemeye ilişkin
yürütülecek çalışmalarla ilgili duyurular BSKS üzerinden yayımlanır.
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f) İl/ilçe müdürlükleri ve yetkilendirilmiş üretici/yetiştirici örgütleri, gerekli belgelerle
yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur. Başvuruları zamanında sisteme
girmeyen üretici/yetiştirici örgütünün veri giriş yetkileri il müdürlüklerinin görüşleri doğrul-
tusunda iptal edilir.

g) İl/ilçe müdürlükleri ibraz edilen fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbu-
zu/e-müstahsil makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının Belge Doğrulama Web Ad-
resi üzerinden kontrol eder.

ğ) BSKS’de görev yapacak il sistem sorumlularının tahsisi Bakanlıkça, ilçe sistem so-
rumluları ile üretici/yetiştirici örgütü personelinin şifre tahsisi ise il sistem sorumluları tara-
fından yapılır. Personelin eğitimi ile konuya ilişkin diğer tedbirler Bakanlık, il/ilçe müdürlükleri
ve üretici/yetiştirici örgütleri tarafından alınır.

h) Birden çok üretici/yetiştirici örgütüne üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, söz-
leşme, fatura/e-Fatura/e-Arşiv Fatura/müstahsil makbuzu/e-Müstahsil Makbuzunu teslim ettiği
üretici/yetiştirici örgütü üzerinden yapılır.

ı) Üreticilerin/yetiştiricilerin üretici/yetiştirici örgütü kanalı ile pazarlanan soğutulmuş
çiğ süt desteğinden yararlanabilmeleri için; vergiye tabi üreticiler, üretici/yetiştirici örgütüne
sattığı sütü fatura ile diğerleri ise üretici örgütü tarafından düzenlenmiş müstahsil makbuzuyla,
benzer şekilde üretici/yetiştirici örgütü de bu sütleri süt işleme tesisine kestiği fatura ile belge-
lemeli ve fatura/e-fatura/e-arşiv fatura/müstahsil makbuzu/e-müstahsil makbuzlardaki çiğ sütün
cinsinin, miktarının ve fiyatının uyumlu olması gerekir. Üretilen çiğ sütün, yetiştirici/üretici
örgütleri tarafından doğrudan toplanması ve akabinde soğutulmuş çiğ sütün direk süt işleme
tesisine satılmış olması gerekir.

i) Çiğ süt desteklemesi ve BSKS ile ilgili olarak yapılacak çalışma ve uygulama esasları
HAYGEM tarafından belirlenir.

j) Çiğ süt destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen ve beş yıl süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmayacak gerçek veya tüzel kişilerin ceza süreleri bitene kadar Çiftçi Ka-
yıt Sisteminde destek dışı bırakılan işletmeler listesine alınmasından il/ilçe müdürlükleri so-
rumludur.

k) Destekleme ödemeleri ile ilgili olarak haklarında idari ve adli işlem başlatılan koo-
peratif üst/bölge birlikleri, yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri haklarındaki inceleme ta-
mamlanıncaya kadar, il sistem sorumlularınca BSKS’de ödeme engelli üretici/yetiştirici örgütü
olarak işaretlenir.

l) İdari hata sonucu veya haksız ödendiği tespit edilerek geri tahsil edilen çiğ süt des-
teklemelerine ait bilgiler BSKS’ye il/ilçe müdürlükleri tarafından girilir. Geri ödeme belgeleri
il/ilçe müdürlüklerinde muhafaza edilir.

m) 31/12/2022 tarihinden sonra çiğ süt toplama ve/veya depolama sorumlusu olarak
çalışacak kişiler 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Dü-
zenlemeler Hakkında Kanun kapsamında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
Mesleki Yeterlilik Kurumunca ve/veya mesleki yeterlilik kurumu tarafından akredite edilmiş
üretici/yetiştirici örgütü ve/veya kurum ve kuruluşlarca mesleki yeterlilik eğitimine katılarak
Mesleki Yeterlilik Belgesi almak zorundadır. Söz konusu belgenin il/ilçe müdürlüğünce onaylı
bir örneği BSKS’ye kaydedilmek üzere üretici/yetiştirici örgütüne teslim edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti 
MADDE 6 – (1) Kendi kuruluş kanununa göre merkez birliğini kurmuş olan, 5996 sa-

yılı Kanuna göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve/veya 5200 sayılı Kanuna göre
kurulmuş üretici birlikleri ve/veya 1163 sayılı Kanuna göre kurulmuş, kuruluşuna Bakanlıkça
izin verilen hayvancılık faaliyeti yürüten tarımsal amaçlı kooperatif üyeleri ile Pancar Ekicileri
Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) ve bağlı kooperatiflerinin ortaklarının hak ettikleri
desteklerden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi tev-
kifat oranında kesinti yapıldıktan sonra aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, çiftçi örgütlerini
güçlendirme adı altında sistem üzerinden kesinti yapılır. Kalan miktar yetiştiricilerin/üreticilerin
hesabına ödenir. 

(2) Birden fazla merkez birliğine üyeliği bulunan kooperatif üst/bölge birlikleri des-
tekleme yılı için çiftçi örgütlerini güçlendirme bedelinin ödeneceği merkez birliğine taahhüt-
name verir. Pancar ekicileri kooperatifleri üzerinden yapılan desteklemelerde ise Pancar Ekicileri
Kooperatifleri, Pancar Ekicileri Kooperatifi Üst Birliğine taahhütname verir. Bu taahhütname-
ler, merkez birlikleri/pancar ekicileri kooperatifleri birliği üst birliğince destekleme yılı başında
Bakanlığa gönderilir. Çiftçi örgütlerini güçlendirme bedeli, merkez birlikleri/pancar ekicileri
kooperatifleri birliği üst birliğinden gelen liste ve taahhütnamelere göre ödenir.

Ödemelerin aktarılması
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan

hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmaz.
(2) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanmak için başvuran üretici/yetiş-

tiricilerin Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) sorgulamaları, desteklemelerin yürütül-
düğü veri tabanları üzerinden, üretici/yetiştirici örgütü veya il/ilçe müdürlüğünce başvuru tarihi
itibarıyla yapılır.

(3) ESK tarafından gerçekleştirilen süt ürünü alım satımı neticesindeki fark, icmal kar-
şılığında, 2021 - 2022 yılı destekleme bütçelerinin hayvancılık desteklemeleri kaleminden
ESK’ye aktarılır. Maliyet bedeli ile satış bedeli arasındaki farkı gösteren ıslak imzalı ve onaylı
icmaller, ESK tarafından oluşturulup HAYGEM’e gönderildikten sonra, bütçe işlemlerini mü-
teakip ESK’nin hesabına aktarılır.

Yetki ve denetim
MADDE 8 – (1) İl/ilçe müdürlükleri, desteklemeler ile ilgili başvuru zamanı ve şart-

larını, yerel imkânları da kullanarak duyurur.
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(2) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya ve bu Tebliğin
uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve öngörülmeyen durumlarda HAYGEM, genelge ve ta-
limat çıkarmaya yetkilidir. Bakanlık genelgeleri ve talimatlarının uygulanmasında ve oluşacak
problemlerin çözümünde, il müdürlükleri yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerek-
tiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler ile ilgili oda ve birliklerin hizmetle-
rinden yararlanılır.

(3) Destekleme ödemelerinin amacına uygun ve gerçek hak sahiplerine ödenmesi için,
il müdürlüğü gerekli tedbirleri alır. Çiğ süt desteklemesi için il müdürlükleri, ilçelerden gelen
onaylanmış İcmal-2 listelerinin en az %10 (yüzde on)’unu hayvan sayıları ile satılan süt mik-
tarlarının uyumlu olup olmadığı yönünden kontrol eder, kamu zararı tespiti durumunda, des-
teğin tamamı incelendikten sonra İcmal gönderilir.

(4) Çiğ süt desteğinde ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin konularda 27/5/2014 tarihli
ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine
göre kurulan il/ilçe tahkim komisyonları yetkilidir.

(5) Çiğ süt desteğinde, üretici/yetiştirici örgütlerine verilen yetki, görev ve sorumlu-
lukları zamanında yerine getirmeyerek yetiştiricinin mağduriyetine sebep olan üretici/yetiştirici
örgütleri, mağduriyetin giderilmesinden sorumludur.

Desteklemelerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar bu Tebliğ kapsamındaki destek-

lemelerden yararlandırılmaz:
a) Bu Tebliğde belirlenen hükümlere uymayanlar.
b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz edenler.
c) Kamu kurum ve kuruluşları.
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili birimler, yetki alanına giren verilerin ka-

yıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi
hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız
yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği
itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari
işlemler il müdürlüklerince yapılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üretici/yetiştiriciler,
beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz. Bunun takibinden il/ilçe mü-
dürlükleri sorumludur.

(4) İdari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren
bir ay içinde iade etmeyenler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.
Söz konusu ödemeleri, tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde üretici/yetiştirici, kendi rı-
zası ile iade ederse gecikme faizi alınmaz. Söz konusu ödeme, tebliğ edilen süre içerisinde ya-
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pılmaz ise, tebliğ tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme
zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine
göre geri alınır.

Sorumluluk ve arşivleme
MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onay-

layan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendi-
ğinde ibraz edilmek üzere Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında il/ilçe
müdürlüğü birim arşivlerinde en az beş yıl süre ile saklanır.

(2) Üretici/yetiştirici örgütleri, üyelerinin işletme ve hayvan varlıkları ile ilgili güncel-
lenen bilgilerinin takibi ve kontrolünden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 12 – (1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ

Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/15) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Tamamlanamayan işlemler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 9/6/2020 tarihli ve 31150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2020/15) hü-
kümlerine göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılamamış işlemler söz konusu Tebliğ hü-
kümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) Destekleme ödemelerinde kullanılan kayıt sistemlerinin Bakanlıkça yeniden oluş-
turulması halinde yürütülecek iş ve işlemler talimatla belirlenir.

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

—— • ——
Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2019/64)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/23)

MADDE 1 – 25/1/2020 tarihli ve 31019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ İnek
Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’in 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “2022 yılından” ibaresi “1/5/2021 tarihinden” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/1/2020 31019
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İLÂN BÖLÜMÜ  
YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Silifke 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Tekirdağ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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Karaman Ağır Ceza Mahkemesinden: 
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Karaman 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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—— • —— 
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 5636 
  

 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 27 Haziran 2021 – Sayı : 31524 

Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MEYDAN HİZMETLERİ TAHMİL-TAHLİYE İŞLERİ HİZMET ALIM 
İHALESİ YAPILACAKTIR 

Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Meydan Hizmetleri Tahmil Tahliye işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt numarası : 2021/362567 
1-İdarenin 
a) Adresi : Beşyüzevler Mah. Şeker Fabrikası Cad. No: 164 Ereğli/ 

KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : 332 734 5930-36 - 332 734 5938 
c) Elektronik posta adresi : - 
2-İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2021/2022 kampanya döneminde 290.000 

ton doldurma, boşaltma, taşıma, biçimlendirme, istif, 
uzaklaştırma, karma, yığma, temizlik, düzeltme vb. 
işlerin 24 saat/gün aralıksız yapılması işidir. 

b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Meydan Sahası 
c) İşin süresi : Fabrikamızın 2021/2022 dönemi kampanya süresidir. 
  (Tahmini 150 gündür.) 
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası Ofis binası 
b) Tarihi ve saati : 08/07/2021 - 10:00 
4-İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5-İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 200,00 TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
6-İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7-Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine 

elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 
8-İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir, kısmi teklif verilemez. 
9-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 
11-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5656/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireçtaşı Mal Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir  

1-İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2021/362637 

a) Adı : Kars Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Erzurum Yolu 7. Km KARS 

c) Telefon ve faks numarası : 474 213 57 21, 474 213 57 33 

2-İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 ton Kireçtaşı Alımı 

b) Teslim yeri/yerleri :  Kars Şeker Fabrikası Stok Sahası 

c) İşin süresi : İlk Teslimata 1 Eylül 2021 tarihinde başlamak üzere 

fabrikaların verecekleri termin programına göre teslim 

edilecektir. 

3-İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kars Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 09.07.2021 - 14:00 

4-İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5-İhale dokümanı Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü / KARS adresindeki Ticaret 

Servisinde görülebilir ve ihale dokümanları (KDV. Dahil) TL. 250,00 (İkiyüzelli TL.) karşılığı 

aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın 

almaları zorunludur. 

6-Teklifler, 09.07.2021 Cuma günü saat 14.00’e kadar Kars Şeker Fabrikası Müdürlüğü 

Erzurum Yolu Üzeri 7. Km. KARS adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7-İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

10-Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 5647/1-1 
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1 ADET KONUT+TİCARET ALANI ARSASI SATILACAKTIR 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri İmar ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketinden: 

Mülkiyeti Şirketimize ait Kocasinan İlçesi Hacıkılınç Mahallesi 11977 ada 1 parsel de 

bulunan 1 adet Konut+Ticaret Alanı arsası 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi 

gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile toplu halde satılacaktır. 

1- İhale 07/07/2021 ÇARŞAMBA günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen Salonunda 

yapılacaktır. 

2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler: 

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen 

belgelerin bulundurulması zorunludur: 

a- 2886 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 

b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 

teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri 

nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış 

değerleri esas alınır) 

c- Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı. 

ç- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri. 

d- Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin şirket hesaplarına yatırıldığına dair 

makbuzunun ibraz edilmesi. 

e- 2886 sayılı Kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı 

taahhütname. 

3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kat: 1 No: 107 

Satın Alma Biriminden temin edilebilir. 

4- Son müracaat tarihi 07/07/2021 Çarşamba günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kat: 1 No: 107 Satın Alma Birimine yapılacaktır. 

KAYSERİ İMAR VE İNŞAAT TİC. A.Ş. 

İlçesi 
Mevkii 

Açıklama: 
Adet Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Kocasinan 
Hacıkılınç 

Konut+Ticaret 
1 26.200.000,00 -TL 786.000,00-TL 

Keyfiyet İlanen Duyurulur. 

 5643/1-1 
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SHUNTİNG TROLEY YEDEKLERİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Shunting troley yedekleri alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021 / 366693 
Dosya No : 2126062 
1-İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak   

No: 2    67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi  :  
2-İHALE KONUSU MALIN:  
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Shunting troley yedekleri - 10 kalem 
b) Teslim Yeri : TTK Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 
Tesellüm Şefliği Ambarı/Zonguldak 

c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 75 gündür. 
3-İHALENİN: 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve Saati : 13/07/2021 Salı günü saat: 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.2.1. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA 
adresinde görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler en geç 13/07/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 5692/1-1 
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MONORAY RAYI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
İşin Adı: Monoray Rayı alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2021 / 367563 
Dosya No : 2128063 
1-İDARENİN: 
a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 
  67090-ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0 372 251 19 00 
c) Elektronik Posta Adresi :  
2-İHALE KONUSU MALIN: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Monoray Rayı Temini - 1 kalem 
b) Teslim Yeri : Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası ZONGULDAK 
c) Teslim Tarihi : İşe başlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 
3-İHALENİN: 
a) Yapılacağı Yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
  Satınalma Dairesi Başkanlığı 
  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Tarihi ve Saati : 13/07/2021 Salı günü saat: 15:00 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
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f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 
girişim beyannamesi, 

h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 
4.2.1. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler en geç 13/07/2021 Salı günü saat 15.00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur 5696/1-1 
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DÖKÜM ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
TTK İhtiyacı Olan Döküm Alaşım Elemanları Alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g Maddesi 

Kapsamında Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale Kayıt Numarası : 2021/367587 
1-İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks Numarası  : Tel : 0 372 259 47 75-90  
  Fax : 0 372 251 19 00 - 253 12 73 
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa) : 
2-İhale Konusu İşin Nev’i :        Malzemenin Cinsi:  Miktarı: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1 Döküm Alaşım Elemanları    9 kalem 
b) Teslim Yeri : Malzemelerin teslim yeri Maden Makinaları Fabrika 

İşletme Müdürlüğü ambarıdır. Boşaltma işlemi 
firmaya ait olacaktır. 

c) Teslim Süresi : 30 takvim günü 
3-İhalenin  
a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK 
b) Tarihi ve Saati : 13.07.2021 Salı günü - saat: 15.00 
c) Dosya No : 2148041 
4-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş ortaklığı 

beyannamesi 
h) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler. 

4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte, marka belirtip teklif edilen malzemeye ait tüm ölçü, 
standart ve malzeme özelliklerini tanıtıcı katalog verecek ve teklif edilen malzeme 
işaretlenecektir. 

4.2.2. Firmalar, teklifleriyle birlikte teklif verdikleri malzemelerin üreticilerine ait TS EN 
IS0 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir. 

4.2.3. Gerektiğinde firmalardan denenmek üzere numune istenebilecektir. Değerlendirme 
bu deneme sonucuna göre yapılacaktır. 

4.2.4. Malzemeler; 1 yıl firma garantisinde olacaktır. 
4.2.5. Malzemelerin teslim süresi 30 takvim günüdür. Alternatif teslim süreleri ayrıca 

değerlendirilecektir. 
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 
5.1. En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda İstekli 

tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına (yüksek olan) göre 
belirlenecektir. 

5.2. İstekliler tekliflerini Türk Lirası (TL), olarak vereceklerdir.  
5.3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası (TL ) olacaktır. 
6-İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
6.1. Fiyat avantajından yararlanmak isteyen yerli malı teklif eden yerli istekliler, TOBB 

ya da TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesini teklif dosyasında sunacaklardır. 
7-İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler/ 
Ankara görülebilir ve şartnameler 75,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. 

8-Teklifler en geç 13.07.2021 Salı günü-saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir. 

9-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. 

10-İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda 
geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat veren 
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

11-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır.  

12-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13-Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur.  5697/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından:  
1) Aşağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taşınmaz ihale ile satılacaktır. 

İhale “Esenler Mahallesi Bora Sokak No: 5 / Pendik/İSTANBUL adresindeki Pendik Belediye 
Binası 7. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname 
bedeli 500,00 (Beşyüz) TL olup, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (2. Kat) 
temin edilebilir. 

Bölge 
Ada/ 

Parsel 

Parsel Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

Bedeli 
Geçici Teminat 

Ödeme 

Şekli 

İhale gün ve 

saati 

Kaynarca 
11389/ 

78 
973,38 

Ticaret + 

Konut 

(TİCK 2) 

4.866.900,00 TL. 

(Dört Milyon 

SekizYüzAltmış 

AltıBin DokuzYüz 

TürkLirası) 

146.007,00 TL. 

(YüzKırkAltıBin 

Yedi Türk Lirası) 

% 25’i 

Peşin 

Kalanı 3 

Taksit 

09.07.2021 

Cuma 

Saat:11.00 

2) Taşınmazın Özellikleri: Söz konusu taşınmaz imar planında Ticaret + Konut (TİCK 2) 
alanında kalmaktadır. Taks: 0,40, Emsal: 1, Yençok: 24,50 m. olarak uygulanacaktır. Kaynarca 
11389 ada 78 parsel sayılı 973,38 m² alanlı taşınmazın satış işleminde 3065 sayılı Katma Değer 
Kanununun 17-4-p maddesi uyarınca KDV alınmayacaktır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa 
istinaden Damga Vergisi tahsil edilecektir. 

3) İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

4) İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: 
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 
A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 
1- İkametgâh belgesi, 
2- Nüfus cüzdan sureti, 
3- Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  
5- Temsil durumunda; noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 
B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare 
merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 
alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 
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2- Şirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3- Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4- Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5- Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7- Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi, 

C) ORTAK GİRİŞİMLERDEN:  

1- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

2- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5) Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele Faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 

anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır). 

D) Temsil durumlarında imza beyannamesini sadece vekâlet edenin sunması yeterlidir.  

6) Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. Verilmiş olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. 

7) Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon başkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu taktirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi taşınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon Başkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

 5611/1-1 
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KÖMÜR DAMARININ TESPİTİNE YÖNELİK 2500 M (HEPSİ KAROTLU) SONDAJ 
YAPILMASI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
ÇLİ Müdürlüğü Açık Ocak Sahası B Panosunda kömür damarının tespitine yönelik 12 

adet 100-400 metre aralıklarında olmak üzere toplam 2500 m (hepsi karotlu) sondaj yapılması 
hizmet alımı işi Açık İhale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası : 2021/364149  
1-İdarenin 
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 
  Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 

ÇAN/ÇANAKKALE  
b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0286 416 20 01          Faks: 0286 416 37 00 
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr  
d) İnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 
2-İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2500 m (12 adet 100-400 metre aralıklarında) sondaj 

kuyusu açılması hizmet alımı 
b) İşin Yapılacağı Yer  : Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Açık Ocak Sahası 

Çan/Çanakkale 
3-İhalenin 
a) İhale Usulü : Açık İhale 
b) Yapılacağı Yer  : ÇLİ Müdürlüğü- Eğitim (Toplantı) Salonu 
c) Tarihi ve Saati : 08/07/2021 Perşembe günü saat 14:00 
d) Dosya No : 932-KÇLİ/2021-726 
4-İhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk 
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 
7286 0732 82” nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL yatırılması karşılığı aynı 
adresten temin edilebilir. Doküman alıcı ödemeli şeklide, posta veya kargo yoluyla satın 
alınabilir. Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının ihale 
tarihinden en az beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. Bu 
durumda dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak 
kabul edilir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı 
İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. 

5-Teklifler 08/07/2021 Perşembe günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar 
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6-İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7-Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8-İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif. 
9-İhalenin Sözleşme Türü: Birim fiyat hizmet alım sözleşmesi 
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10-İstekliler Tekliflerini; 
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 

toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan 
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

11-Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir 
12-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
13-Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 
 5691/1-1 

—— • —— 
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Antalya İli İbradı Belediye Başkanlığından: 
1-Antalya İli, İbradı İlçesi, Yukarı Mahalle, 107 ada 1 parselde (6.848,00 m2) bulunan 

taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat 
karşılığı 8 blok 32 adet konut inşaatı yapılması işidir. 

2-İhale dokümanı bedeli 200 TL (İkiyüz lira)’dır. Doküman bedeli, belediyemiz Mali 
Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı para yatırma makbuzu 
karşılığında, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. 

3-İhale; “Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:54 İbradı/ANTALYA” adresinde bulunan 
Muammer Aksoy Kültür Evi Toplantı Salonunda, 08.07.2021 Perşembe günü saat 14.30’da 2886 
sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 

4-İhalenin bedeli: 5.325.877,16 TL (Beşmilyon üçyüzyirmibeşbin sekizyüzyetmişyedi lira 
onaltı kuruş) olup, istekliler geçici teminat olarak, ihale bedelinin % 3'ü oranında 159.776,31 TL 
(Yüzellidokuzbin yediyüzyetmişaltı lira otuzbir kuruş) geçici teminat vereceklerdir. 

5-İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 
sunmaları zorunludur: 

A-İkametgâh belgesi 
B-Türkiye’deki tebligat adresi (Firma unvanı, yazışma adresi, telefon, faks, vergi 

numarası, kurumsal mail adresi vs.) 
C-Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2021 yılı içerisinde alınmış) 
a. Gerçek kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret Odası veya 

Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge 
b. Tüzel kişi olması halinde; Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi 

Odasından veya İdari merkezlerin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 
2021 yılı içinde alınmış tescil belgesi 

D-İhalenin yapıldığı yıla ait İmza Sirküleri (gerçek veya tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri) 

E-İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise; istekli adına teklifte bulunanın 
vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirküsü/imza beyannamesi vermesi 

F-Diğer belgeler 
a. Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın son durumunu ve yetkililerini gösterir) 
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b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişilik 
temsiline tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya 
vekâletname 

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin imza sirküleri ve vekâleten katılıyorlarsa vekâletnameleri 

d. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış belge 
e. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan alınmış belge 
f. İdari, Teknik Şartnameleri ve ekleri okuyup incelendiği, bütün hükümlerin kabul 

edildiği anlamı taşımak üzere kaşeli ve imzalı olarak ihaleye katılmak istediğini belirten dilekçe 
g. Vergi levhası fotokopisi 
h. İhaleye katılacak olan firmanın veya gerçek kişinin kamu ihalelerinden yasaklı 

olmadığına dair beyanda bulunması gerekmektedir 
i. Şartnamelerin satın alındığına dair makbuz 
G-Geçici Teminat verilmesi 
H-Teknik Belgeler Şartnamesinin 3. maddesinde belirtilen esaslara göre teklifin verilmesi 
İ-Teknik Belgeler Şartnamesinin 4. maddesinde istenilen belgeler 
J-Mali Şartnamede belirtilen belgeler 
6-İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale zarflarını 08.07.2021 Perşembe günü saat 

14:30’a kadar Aşağı Mahalle Atatürk Caddesi No:54 İbradı/ANTALYA adresinde bulunan 
Muammer Aksoy Kültür Merkezi Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna (Belediye Encümeni) 
elden veya posta yoluyla ulaştıracaklardır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak 
olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir 
sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı 
esastır. 

7-İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 
İhalenin Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 S.D.İ.K.’nun 29. 
maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.) 

2886 sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği İlan olunur. 
 5740/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak 
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
uyarınca 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Fakülte / 
Yüksekokul 

Bölüm /  
Program 

Öğretim 
Elemanı 

Alanı 
ALES/ 

YDS Eş 
Değeri Puanı 

ALES 
Puan 
Türü 

Ek 
Açıklamalar 

Meslek 
Yüksekokulu 

Bilgisayar 
Programcılığı 

1 
Bilgisayar Mühendisliği 
alanından en az tezli yüksek 
lisans mezunu olmak. 

ALES: 70 SAY Öğr. Gör. 
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BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 
Duyuru Başlangıç Tarihi : 27.06.2021  
Son Başvuru Tarihi : 11.07.2021 
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 13.07.2021  
Sınav Tarihi : 26.07.2021 
Nihai Değerlendirme Tarihi : 28.07.2021 
Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi 

içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan 
başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan 
gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İSTENEN BELGELER 
1-Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim 

bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,  
2-YÖK formatlı özgeçmiş. 
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
4-2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı) 
5-Adli Sicil Kaydı Belgesi 
6-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından 

Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)  
7-Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği. 
8-ALES Belgesi 
9-Yabancı Dil Belgesi 
10-ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı. 
11-Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.  
12-Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi. 
13-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. 
14-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı 

Açık Rıza Metni. 
Ön değerlendirme Sonuçları ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin 

www.beykent.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde 
olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Aday Başvuruları: 
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü 
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19    34396 Sarıyer, İstanbul 
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma 

Metni’ne https://www.beykent.edu.tr/beykent-hakkinda/kisisel- verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat-
uyarinca-akademik-personel-adayi-aydinlatma-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık 
Rıza Metnine https://www.beykent.edu.tr/beykent- hakkinda/kisisel-verilerin-korunmasi/kvk-mevzuat- 
uyarinca-akademik-personel-adayi-acik-riza-metni linkinden erişim sağlanabilmektedir. 

 5704/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Uygulama

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Kırıkkale Üniversitesi İslam Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)
–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği

(No: 2021/22)
–– Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/23)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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