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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/9/2007 tarihli ve 26649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Boğaziçi

Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesine bağlı tüm yurtların yönetimi,

işletilmesi, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri, denetimi ile öğrencilerin yurt-

larda barınmaları ve disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanı: Boğaziçi Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,

b) Komisyon: Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Komisyonunu,

c) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

d) Yurt Amiri: Üniversiteye bağlı yurtlarda, bulunduğu yurttan sorumlu yurt amirini,

e) Yurtlar Müdürü: Üniversiteye bağlı tüm yurtlardan sorumlu öğrenci yurtları müdü-

rünü,

f) Yurtlar: Boğaziçi Üniversitesine bağlı tüm öğrenci yurtlarını,

ifade eder.”

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

15 Ağustos 2015
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yurt Amirinin görevleri şunlardır:

a) Komisyon ve Yurtlar Müdürü tarafından alınan kararları uygulamak, sorumlu olduğu

yurdun yazışmalarını yürütmek.

b) Öğrencilerin yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağ-

lamak üzere fiziki mekân ve benzeri hususlardaki eksiklikleri tespit etmek ve kendisine verilen

diğer görevleri yapmak.

c) Gereken hallerde yurt odalarını denetlemek.

ç) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan uyarma cezası gerek-

tiren fiil ve halleri işleyen öğrencilere uyarma cezası vermek.

d) Sorumlusu olduğu yurdun idari işleri ile ilgili kararları almak ve uygulamak.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Yurtlar Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Yurtların düzenli, temiz, etkin ve verimli bir biçimde yönetilmesini sağlamak.

b) Komisyon tarafından belirlenen genel kural ve ilkelerin uygulanmasını sağlamak,

Komisyonun aldığı kararları uygulamak, Komisyonun yazışmalarını yürütmek ve Rektörlüğe

bu konuda bilgi vermek.

c) Yurt amirleri ve yurt çalışanlarını denetlemek, kendisine iletilen sorunları gidermek

için gerekli önlemleri almak.

ç) Yurtta kayıtlı olmayanların yurtlarda barındırılmaması için gerekli tedbirleri almak

veya alınmasını sağlamak.

d) Boğaziçi Üniversitesi Yurtlarına ait bütün odaları ve mekânları denetlemek.

e) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası, 20 nci maddesinin ikinci fıkra-

sının (d) bendi ve 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uyarınca iş ve

işlemler yapmak.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yurtların yönetiminden, Rektöre karşı sorumlu olarak genel hüküm-

lere göre atanan Daire Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı, bütün yurtların aynı usul ve esaslar içerisinde birbiri ile eş gü-

dümlü olarak işletilmesini sağlamak.

b) Yurtlar Müdürü tarafından, yurtlarla ilgili kendisine iletilen sorunları çözmek.

c) Yurt ücreti önerilerini Komisyona götürmek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sun-

mak.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Komisyon, Rektör tarafından görevlendirilen ve Üniversite Yönetim

Kurulunun önerisiyle öğretim elemanları arasından seçilen bir Başkan, öğretim üyeleri, Daire

Başkanı, Yurtlar Müdürü ve iki yurt amirinden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki

yıldır. Görev süresi sona eren Komisyon üyesi aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Komisyon
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öğretim yılı başında belirlenecek takvim uyarınca, Komisyon Başkanının gerekli gördüğü hal-

lerde veya üyelerin önerisi üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar top-

lantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın kullandığı oy yönünde

karar alınmış sayılır. Komisyon toplantı tutanakları Rektörlüğe iletilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Yurtların genel yönetim ve denetimine ilişkin prensip kararları almak, öğrencilerin

yaşama ve çalışma koşullarının düzenlenmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu doğrultuda

yurtlarda uygulanacak kural ve ilkeleri belirlemek.

b) Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartları ve bunların yurtlara kabulüne ilişkin

esasları tespit etmek ve bu esaslara göre başvuran öğrencilerin yurda alınıp alınmayacağına

karar vermek.

c) Öğrencilerin, yurttaki disiplin işlemlerini karara bağlamak, yurt yönetimi ile ilgili

istek, öneri ve itirazlarını incelemek.

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yurtlar Disiplin Komisyonu

MADDE 11 – (1) Yurtlar Disiplin Komisyonu, Yurtlar Komisyonu tarafından kendi

üyeleri arasından seçilen üç üyeden oluşur. Yurtlar Disiplin Komisyonu başkanlığını öğretim

elemanlarından bir üye yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yurtlar Disiplin Komisyonunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yurtlar Disiplin Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer

alan disiplin cezalarını gerektiren fiil ve hallerle bulunan öğrenciler hakkında disiplin soruş-

turması yapmak.

b) Yurtlar Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, hazırladığı raporu

Yurtlar Komisyonuna sunmak.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Komisyon; mevcut kapasite, başvuru durumu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre

yurtlara kabul ölçütlerini belirler. Öğrencilerin başvuru formunda verdikleri bilgiler bu ölçütlere

göre değerlendirilir ve kabul sıralaması bu puan esas alınarak hazırlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Lisans öğrencilerinin yurtta kalma süreleri, dört yıllık programlarda,

programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam sekiz yarıyıl, beş yıllık

ve çift ana dal programlarında ise, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi için-

de toplam on yarıyıldır. İngilizce hazırlık döneminde yurtta kalma süresi iki yarıyıl olup, bu

süre lisans dönemlerinin dışında tutulur.
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(2)  Lisansüstü öğrencilerinin yurtta ikamet etme süreleri doktora öğrencileri için, prog-
rama başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam dört yarıyıl, yüksek lisans
öğrencileri için ise, programa başladıkları dönemden itibaren normal süresi içinde toplam iki
yarıyıldır. İngilizce hazırlık döneminde yurtta kalma süresi iki yarıyıl olup, bu süre lisansüstü
dönemlerinin dışında tutulur.

(3) Öğrenciliği sona erenler bir hafta içinde yurtla ilişiklerini kesmek ve ilişik kesme
formlarını kaldıkları yurt amirliklerine onaylatmak zorundadır. Gerekli hallerde, Komisyon
öğrencilerin yurtta kalış sürelerini uzatabilir.

(4) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca, yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ce-
zası alan öğrenciler; cezanın kesinleştiği tarihten itibaren, uzaklaştırma süresini aşmamak su-
retiyle, Yurtlar Komisyonunun alacağı karara göre yurtlardan geçici bir süre için çıkartılırlar.
Geçici uzaklaştırma cezası, yurtta kalma süresi hesabında dikkate alınır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki yedinci ve sekizinci fıkralar eklenmiştir.

“(1) Yurt ücretleri ve ödeme düzeni her akademik yılsonunda Komisyon tarafından be-
lirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. Komisyon, her akademik yılsonunda
yurt ücretleri ve ödeme düzeni konusunda, ÜYK’ye sunmak üzere bir öneri raporu hazırlar.”

“(6) Yurt demirbaş ve malzemelerine zarar veren öğrencilerden, Yurt Amiri, Yurtlar
Müdürü ve/veya Komisyon tarafından belirlenen zarar bedeli, hasarlara göre ödeme günündeki
maliyeti üzerinden tahsil edilir.”

“(7) Giriş ücreti, öğrencilerin yurda ilk girişlerinde tahsil edilir. Yurda kesin kayıt yap-
tıranların giriş ücreti iade edilmez. Başarıdan kendilerine burs verilen öğrencilerden, şehit ve
gazi çocukları ile devlet himayesinde (2828 sayılı Kanuna tabi olanlar) bulunanlardan giriş üc-
reti tahsil edilmez.

(8) Yurt ücreti borcu olanlar, yurt başvurusu yapamazlar.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Hakkında disiplin işlemi başlatılan öğrencinin, Yurtlar Disiplin Ko-

misyonu ve/veya Yurtlar Müdürünün kararıyla odası veya yurdu değiştirilebilir.
(2) Öğrenci hakkında bu Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin

Yönetmeliği hükümleri uyarınca verilen disiplin cezaları, Yurtlar Müdürlüğü tarafından tutulan
davranış sicil kartına işlenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Yurtlardaki kişilerle olan ilişkilerinde kaba ve saygısız davranmak.
b) Komisyon tarafından belirlenen esaslara aykırı olarak ziyaretçilerini kabul etmek.
c) Yurtların yatakhane, kantin, okuma salonu, koridor gibi ortak kullanıma açık yerle-

rinde yüksek sesle konuşmak, ses ve görüntü aletlerini yüksek sesle kullanmak gibi davranış-
larda bulunarak gürültü yapmak.

ç) Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini izinsiz değiştirmek.
d) Ortak alanlarda uygun olmayan giysilerle dolaşmak.
e) Oda/daire ve müşterek kullanım yerlerinin ve eşyalarının temizlik, tertip ve düzenine

özen göstermemek.
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f) Mevcut demirbaş düzenine aykırı raf, beyaz eşya, mobilya, perde gibi eklenti ve dü-

zenlemeler yapmak.

g) Odalarda/dairelerde kokan ve bozulmaya elverişli yiyecek maddeleri bulundurmak.

ğ) İzinsiz oda değiştirmek veya Boğaziçi Üniversitesi yurtlarında kalan başka bir öğ-

renciyi odasında barındırmak.

h) Daimi ikametgâh adres değişikliğini en geç on beş gün içinde yurt yönetimine bil-

dirmemek.

ı) Yurt binası içinde tütün ve tütün mamulü içmek.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta kayıtlı olmayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini izinsiz olarak yurtta ba-

rındırmak.

b) Yönetim tarafından izin verilen yerler dışında herhangi bir amaçla ısıtıcı, aydınlatıcı

ve benzeri alet kullanmak.

c) Yurt bina, demirbaş ve iletişim sistemlerine zarar vermek veya amacı dışında kul-

lanmak.

ç) Yurt yönetimini yanıltmaya yönelik bilgi vermek veya davranışta bulunmak.

d) İlgili mevzuata göre oynanması yasak olan, kazanç amacı ile oynanan kâr ve zarar,

baht ve talihe bağlı oyun oynamak veya oynatmak.

e) Yurt idarecilerine, arkadaşlarına ya da başkalarına yazılı veya sözlü olarak hakaret

etmek, küçük düşürmek ve karşısındakine onur kırıcı davranışlarda bulunmak.

f) Yurt yöneticilerinin çağrılarına uymamak, çağrı yazılarını almaktan kaçınmak.

g) Gösterilen yerler dışında izinsiz ilan asmak, yurt yönetimi tarafından ya da yönetimin

izniyle asılmış duyuruları koparmak, yırtmak, karalamak veya değiştirmek.

ğ) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre ikinci defa uyarma cezasını gerektiren hal

ve davranışlarda bulunmak.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yurttan uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurt içinde yurt idarecilerini, arkadaşlarını ya da başkalarını yazılı veya sözlü olarak

tehdit veya taciz etmek.

b) Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmayan kişi veya kişileri yurtta barındırmak.

c) Üniversiteden uzaklaştırma cezası almış olmak.

ç) Yurt içinde alkollü içki kullanmak veya bulundurmak, sarhoşluk nedeniyle yurt sa-

kinlerini rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

d) Komisyon tarafından belirlenen süreyi aşan devamsızlıkta bulunmak.

e) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre ikinci defa kınama cezasını gerektiren hal

ve davranışlarda bulunmak.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Yurttan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:

a) Yurtta hırsızlık yapmak.
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b) Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya satmak.

c) Üzerinde ya da kendi kullanımına ayrılmış yerlerde ilgili mevzuat uyarınca silah ola-

rak tanımlanan ya da sayılan madde veya aletleri bulundurmak.

ç) Yüz kızartıcı bir suçtan kesinleşmiş ceza almış olmak.

d) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çı-

karma cezası almış olmak.

e) Kişilerin ruhsal ve bedensel bütünlüğüne sözlü, fiziksel veya çeşitli görseller, iletişim

araçları yoluyla yapılan, onların cinselliğini, cinsiyetini, cinsiyet kimliğini, cinsel yönelimini

hedef alan, güç kullanımı içeren ya da içermeyen davranışlarda bulunmak.

f) Üç aylık yurt ücreti borcu bulunmak.

g) Yurt başvuru formunda gerçeğe aykırı yanıltıcı ve eksik beyanda bulunmak.

ğ) Yurdun bina ve bölümlerini izinsiz olarak amacı dışında kullanmak, kullanılmasına

yardımcı olmak ve yönetimin hizmetlerini engellemek.

h) Yurt yöneticilerine, yurtta kalanlara veya başkalarına fiili saldırıda bulunmak.

ı) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre ikinci defa yurttan uzaklaştırma cezasını ge-

rektiren hal ve davranışlarda bulunmak.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Disiplin cezalarından;

a) Uyarma cezaları; Yurt Amiri,

b) Kınama cezaları; Yurtlar Müdürü,

c) Yurttan uzaklaştırma ve yurttan çıkarma cezaları; Yurtlar Disiplin Komisyonunun

önerisi ile Yurtlar Komisyonu

tarafından verilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Savunmanın alınması veya savunma süresi sonucunda öğrenci hakkında alınan ka-

rar, öğrenciye yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca karar; Rektörlüğe, öğrencinin kayıtlı bulunduğu

fakülteye, yüksekokula, enstitüye ve burs alıyorsa burs ofisine yazılı olarak Yurtlar Müdürlüğü

tarafından bildirilir.”

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/9/2007 26649

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 3/8/2011 28014
2- 11/10/2011 28081
3- 12/8/2014 29086
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İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İŞBİRLİKLERİ BÖLGESİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İş-

birlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim

organlarına ve bu organların görevlerine, çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri

Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyopark)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yö-

netim 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: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve

Araştırma Merkezi (Sosyopark)’ni,

b) Merkez birimi: Merkez içinde yer alan birimleri,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, toplumsal gelişme süreçlerinin ihtiyaç olarak gün-

deme getirdiği sosyal konulara üniversite, merkezi-yerel idare birimleri, sivil toplum örgütleri

ve özel sektör işletmeleri birlikteliğinde katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir yaklaşım ile bü-

tüncül çözümlemeler geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları ger-

çekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmak ve

desteklemek,

b) Faaliyetlerin topluma tanıtımı ve kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar

ve etkinlikler yapmak, bunları yazılı ve görsel yayına dönüştürerek kamuoyuna mal etmek,
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c) Üye ve üye olmayan kurum-kuruluşlar ve gerçek kişiler eli ile projeler geliştirmek,

uygulamak,

ç) Sivil toplum örgütleri, özel sektör işletmeleri, merkezi-yerel idare organları ile gerçek

kişilerin sosyal sorumluluk alanlarında yer alabilmeleri hususunda örgütlenme ve faaliyet des-

tek süreçleri oluşturmak,

d) Diğer kurum ve kuruluşların Merkezin amaçlarına uygun düşen faaliyetleri ve uy-

gulama süreçlerinde yer almak, destek vermek,

e) Yaptığı faaliyetler ile elde edilen sonuçları ilgililerle paylaşmak üzere rapor ve sair

materyal hazırlamak, ilgili ortamlar ile paylaşmak,

f) Alanla ilgili sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenle-

mek,

g) Alanla ilgili akademik dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak,

ğ) Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara Merkezin çalışma alanına giren ko-

nularda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sağlamak,

h) Sahip olduğu bilgi, belge ve sair materyali ilgili kurum-kuruluş ve gerçek kişiler ile

paylaşmak,

ı) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları 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; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl

süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür, yeniden atanabilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede alanında uzman kadrolu öğretim elemanla-

rından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür

yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulun-

madığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlayarak top-

lantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplantıya

çağırmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve bunların onaylanmış şeklini Rektörlüğe sunmak.
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Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Merkez Müdürü tara-

fından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen Merkez Birimlerinin başkanlarınca oluş-
turulur. Görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan
boşalan üyelikler için veya görevden ayrılan ya da altı aydan fazla yurt içi ya da yurt dışında
görevlendirilen üyelerin yerine yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu kararlarının birer nüs-
hası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.
ç) Merkezin bünyesinde bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen birimlere ek

olarak, kurulacak olan birimleri belirleyerek kurulmak üzere ve kurulan bu birimlerden faali-
yetsiz olan birimleri kapatılmak üzere Rektörlüğe sunmak.

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak, bunları Rek-
törlüğe sunmak.

Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar

yürüten veya çalışma alanlarının Merkeze katkısı olacağı düşünülen Üniversite ile diğer kişi,
kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az yirmi üyeden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi
biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan şekilde toplanır. Müdür gerekli gördüğü tak-
dirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde

bulunmak.
b) Merkeze, çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi vermek, deneyim paylaşımında

ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkez Birimleri ve Komiteleri

Merkez birimleri
MADDE 14 – (1) Merkez (Sosyopark) aşağıdaki  birimlerden oluşur;
a) Kaynak – materyal oluşturma, geliştirme ve koruma birimi,
b) Sosyal faaliyet süreçleri geliştirme ve uygulama birimi,
c) Yayın ve bilimsel etkinlikler birimi,
ç) Kurumsal iletişim, destek ve koordinasyon birimi.
(2) Bunlar haricinde; Merkez (Sosyopark) birimlerinin altında birimlerin temel görev-

lerini yerine getirmek üzere, katkı oluşturacak nitelikte alt birimler ile Merkezin doğrudan yü-
rüttüğü veya ortağı olduğu projeler kapsamında proje komiteleri teşkil edilebilir.
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Merkez birimlerinin görevleri

MADDE 15 – (1) Kaynak-materyal oluşturma, geliştirme ve koruma biriminin görev-

leri şunlardır:

a) Merkez faaliyet konularının gerektirdiği mevcut bilgi, belge ve sair materyali temin

etmek ve Merkez bünyesine kazandırmak,

b) Merkezin genel faaliyet alanları kapsamının gerektirdiği, geliştirilen projelerin ihti-

yaç duyduğu, proje uygulama süreçlerinde diğer birimlerin talep ettiği kaynak niteliği taşıyan

yeni bilgi, belge ve sair materyali geliştirmek,

c) Merkez bünyesine kazandırılan kaynakları araştırma, değerlendirme ve yararlanma

imkanlarına uygun olacak şekilde tasniflemek, arşivlemek, verimli ve sistematik bir şekilde

kullanıma sunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararı ile imhasına karar verilen belge ve materyalin imhasını yap-

mak,

d) Müdürün oluru ile kaynaklara erişim izni olan kurum-kuruluş ve gerçek kişilerin bu

kaynaklara sağlıklı bir şekilde erişim, kullanma ve Merkeze geri iadesi süreçlerinin yürütül-

mesini sağlamak.

(2) Sosyal faaliyet süreçleri geliştirme ve uygulama biriminin görevi; Merkez (Sosyo-

park) faaliyet alanlarının gerektirdiği uygulama süreçlerinin geliştirilip uygulanmasını sağla-

mak.

(3) Yayın ve bilimsel etkinlikler biriminin görevi; Merkez (Sosyopark) bünyesinde top-

lanan bilgi, kaynak ve sair materyalin kuruluş amaçları doğrultusunda yayına dönüştürülüp,

bilimsel etkinlikler yolu ile dış dünya ile paylaşıma açılmasıdır.

(4) Kurumsal iletişim, destek ve koordinasyon biriminin görevi; diğer kurum-kuruluş

ve gerçek kişiler ile Merkez faaliyetleri doğrultusunda katılımcı, paylaşımcı ve işbirlikçi bir

ilişki sürecinin kurulması ve Merkez amaçları doğrultusunda geliştirilmesidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Personel

MADDE 17 – (1) Merkez (Sosyopark)’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,

Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri

uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Kırklareli Üniversitesinden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci
ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu prog-
ramlarına kesin kayıt yaptırabilmek için; ÖSYM tarafından ilgili birime yerleştirilmiş olmak
gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Zorunlu hallerde, on sekiz yaşından küçük olanların
kanuni temsilcileri, on sekiz yaşından büyük olanların yetkili kıldıkları kişiler aracılığı ile öğ-
renci adına kayıt yaptırılabilir.”

“(2) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları, YÖK ve Üni-
versite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre ilan edilen süreler içinde, ÖSYM
ve Üniversite tarafından belirlenip duyurulan belgeler ile kayıt bürosuna bizzat başvururlar
veya dileyen öğrenciler e-devlet kapısından kaydolabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin madde başlığı ve birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler”
“(1) Bakanlar Kurulu Kararı ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi çerçevesinde be-

lirlenen katkı payları, öğrenim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Bir dersten veya uygulamadan yarıyıl/yıl sonu ve varsa bütünleme sınavlarına gi-
rebilmek için; öğrencinin teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ve laboratuarların
ise en az %80’ine devamı zorunludur. Bir dersin devam ve uygulamalarında başarılı olma şart-
larını bir kez yerine getiren, fakat sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin bu derslerin tek-
rarlarında devam şartı aranır. Bu durumdaki öğrencilerin tekrarladıkları dersin yapılacak ara
sınavlarına ve yarıyıl sonu sınavlarına katılmaları gerekir. Yabancı dil ve Türkçe hazırlık prog-
ramlarında en az % 85 devam şartı aranır. Bunu sağlamayan öğrenciler yarıyıl/yıl sonu sınavına
giremezler. Derslere devam durumu, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından ilgili kurulca
belirlenen esaslar çerçevesinde yapılan yoklamalarla tespit edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(6) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden yarıyıl sonu sınavında FF harf
notu alıp başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sına-
vına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her bir ders için herhangi bir başvuruya gerek ol-
madan bütünleme sınav hakkı verilir. DD, DC harf notu alan öğrenciler de dilekçe ile talep et-
meleri halinde bütünleme sınavına girebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası, beşinci fıkrası, ye-
dinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmesi ve yarıyıl/yıl sonu sınavı notlarından
hesaplanır. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara
sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu sınavında alınan
notun %60’ının toplamıdır. Ancak, yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı birimler ta-
rafından en az %50 en çok %80 olacak şekilde belirlenebilir.”
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“(5) Her öğretim üyesi ve/veya öğretim görevlisi, dersin hedefine ulaşması için gerekli
öğretim konularını ve başlıkları, dönem içinde ve sonunda yapacağı sınav, ödev, proje ve uy-
gulama çalışmalarını belirten listeyi dönem başında öğrencilere ulaştırmak suretiyle dönem içi
ve dönem sonu değerlendirmesini buna göre gerçekleştireceğini bildirir. İlgili öğretim üyesi
ve/veya öğretim görevlisi, dönem içi ve dönem sonundaki çalışma ve sınavlara vereceği not
dağılım oranlarını dönem başında ilgili dekanlık/müdürlüğe teslim eder. Başarı notu; bağıl de-
ğerlendirme yöntemi uygulanarak hesaplanır. Bağıl değerlendirme yöntemi uygulama esasları
Senato tarafından belirlenir. Bağıl değerlendirmeye esas olacak üç sınır değer, yarıyıl/yıl sonu
sınavı alt limiti (YSSL), başarı notu alt limiti (BNAL) ve bağıl değerlendirmeye katma limiti
(BDKL); birimler tarafından belirlenir ve bu sınır değerler ilgili kurulların önerisi ve Senatonun
onayı ile yürürlüğe girer. 100 puan üzerinden YSSL ve BNAL 40’tan, BDKL 20’den az olamaz.”

“a) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıdaki şekilde
harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

Başarı Değerlemesi Harfli Başarı Notu Başarı Katsayısı
Pekiyi AA 4,00
İyi-Pekiyi BA 3,50
İyi BB 3,00
Orta-İyi CB 2,50
Orta CC 2,00
Orta-Geçer DC 1,50
Koşullu Geçer DD 1,00
Başarısız FD 0,50
Başarısız FF 0,00
Yarıyıl/yıl sonu sınavına girmedi (Başarısız) GR 0,00
Devamsız (Başarısız) DZ 0,00
Yeterli (Başarılı) S --
Yetersiz (Başarısız) U --”

“b) Bağıl değerlendirme uygulanmayan derslerde, tek ders, muafiyet sınavlarında,
100’lük başarı notu yatay geçiş yapan öğrencilerin ve başka üniversitede alınan derslerin başarı
notları aşağıdaki tabloya göre harf notuna dönüştürülür.

Harfli Başarı Notu / Başarı Katsayısı / Mutlak Sistem Karşılığı
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 80-84
CB 2,50 75-79
CC 2,00 65-74
DC 1,50 55-64
DD 1,00 50-54
FD 0,50 30-49
FF 0,00 0-29
GR 0,00 --
DZ 0,00 --
S -- --
U -- --”

“b) FD, FF, GR, DZ ve U başarısız harf notlarıdır.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(5) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf

öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sı-

navlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sı-

navları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız

olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavla-

rına girme hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden

geçer not aldıkları hâlde 2.00 GANO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna

gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sı-

nırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış

dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak

toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır

ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri

ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler,

sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programında

(örgün, uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan) asil öğrenci

olarak kaydının bulunduğunun belirlenmesi,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Daha önce diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin CC ve

üzeri harf notu karşılığı olan dersleri, kredi ve içerik bakımından uygunsa muaf sayılır ve bu

derslere ilişkin daha önce alınan notlar transkripte işlenir. Harf notu olmayan dersler için, öğ-

rencinin başvuruda bulunduğu tarih ve yarıyıl genel akademik not ortalaması dikkate alınarak,

ilgili intibak komisyonu tarafından harf notu takdir edilir. Daha önce Üniversitede öğrenim gö-

ren öğrenciler için ilgili yönetim kurullarınca muafiyetleri kabul edilen derslerin notları, daha

önce aldıkları harf notları olarak işlenir ve AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılır.

Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programından mezuniyet

koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları ön lisans programında alarak lisans

programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesap-

lanır.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/12/2010 27794

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 5/11/2011 28106

2- 6/3/2013 28579
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-

öğretim ve sınavlar ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Akademik anabilim kurulu: İlgili anabilim dalında fiilen eğitim-öğretim görevi yap-

makta olan bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Bütünleşik doktora: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen doktora programını,

d) Danışman: Enstitüde tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilere rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini veya Senato tarafından belirle-

nen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini,

e) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

f) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

g) Enstitü: Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ensti-

tüleri,

ğ) Enstitü anabilim dalı: Enstitüde lisansüstü programı bulunan ve programın yürütül-

mesinden enstitüye karşı sorumlu olan akademik birimleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü anabi-

lim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile enstitü

kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uy-

gulama konusunun özelliği gereği enstitü yönetim kurulunca atanan, en az doktora veya sanatta

yeterlik derecesine sahip kişiyi,
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j) ÖİBS: Öğrenci/Akademik Bilgi Sistemini,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim yapmak üzere enstitüde kayıtlı olan lisans ya da yüksek

lisans mezunlarını,

l) Rektörlük: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konu-

nun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir metinden

oluşan çalışmayı,

n) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

o) Temel Tıp Puanı: TUS’da Temel Tıp Bilimleri Testi – 1 bölümünden elde edilen

standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen puanı,

ö) Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak ha-

zırlanan bilimsel bir çalışmayı,

p) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine rehberlik

etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

r) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalış-

malarına rehberlik etmek, öğrenciyi yönlendirmek görevini üstlenen, biri tez danışmanı olmak

üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Uzmanlık Alan Dersi: Tez danışmanlığı yapılmakta olan öğrenciyle yürütülen ve tüm

yıl süren dersi,

t) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

u) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ü) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az

yetmiş günü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları

tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

v) Yaz dönemi: Güz ve bahar yarıyılları dışında dönem sonu sınavları hariç başlangıç

ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen ve Senato ta-

rafından onaylanan eğitim süresini, 

y) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitimi ile İlgili Esaslar

Eğitim düzeyleri ve dönemleri

MADDE 5 – (1) Lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinden oluşur.

(2) Yüksek lisans düzeyi; lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların

yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

(3) Yüksek lisans düzeyindeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülür. Bu prog-

ramlar uzaktan eğitim veya ikinci öğretim biçiminde de uygulanabilir.

(4) Doktora düzeyi; lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğre-

tim, bilimsel araştırma, uygulama ve sanatsal faaliyetleri kapsar.
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(5) Eğitim ve öğretim yarıyıl esasına göre, güz ve bahar dönemi olarak düzenlenir. Yaz

okulu döneminde de dersler açılabilir. Bunların süresi ve şekli, enstitü yönetim kurulunun öne-

risi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Lisansüstü programların açılması

MADDE 6 – (1) Yeni bir lisansüstü program; akademik anabilim kurulunun önerisi,

enstitü kurulunun görüşü, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü programların açılıp yürütülmesinde enstitü anabilim dalları esas alınır.

(3) İlgili akademik anabilim kurulu kararı, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı

ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü, anabilim dalından farklı bir ad taşıyan bir başka

lisansüstü programı da açabilir.

(4) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu

kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir

ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim da-

lının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile

atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

(5) Anabilim dalı kurulunun mevcut programlara ilişkin değişiklik önerileri enstitü ku-

rulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(6) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt

içi ve yurt dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği protokolü yaparak

ortak programlar açılabilir. Ortak programlar Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı

ile yürürlüğe girer ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(7) Lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programlara giriş ve mezuniyet ko-

şulları, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersler, bunların kredileri ve benzeri konulara

ilişkin esaslar akademik anabilim kurulunun teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun ona-

yı ile belirlenir.

Yabancı dilde eğitim ve hazırlık sınıfı

MADDE 7 – (1) İlgili akademik anabilim kurulunun önerisi, enstitü kurulunun teklifi,

Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dilde programlar açılabilir.

(2) Tez çalışmasının dili program dilidir. Ancak enstitü yönetim kurulu kararı ile farklı

bir dilde tez çalışması yapılabilir.

(3) Yabancı dilde eğitim yapan programlara kabul edilen öğrenciler için 26/8/2013 ta-

rihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yabancı Diller

Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Lisans Düzeyi Yabancı Dil Dersleri Öğretim ve Öğrenim Yö-

netmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre kabul edilen ve nitelikleri

aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla sınav jürisinin önerisi ve ilgili ens-

titü anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla bilimsel hazırlık

programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olanlar,
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b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

larından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olanlar.

(2) Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü prog-

ramı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına

dahil edilmez. Ancak ders başarı notları not çizelgesine başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) şek-

linde işlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programı aşamasındaki bir öğrenci aynı zamanda anabilim dalı li-

sansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlıkta alınan ders ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan dersin bulunduğu eğitim

düzeyi programının ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok bir takvim yılı veya iki yarıyıldır. Bu

süre lisansüstü programların azami sürelerine dahil edilmez.

Derslerin açılması

MADDE 9 – (1) Her yarıyıl, açılacak dersler enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi

ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir.

(2) İlk defa açılacak dersler, kapatılacak dersler, dersin isminde veya AKTS kredisinde

yapılacak değişiklikler ilgili akademik anabilim kurulunun teklifi ve enstitü kurulunun onayı

ile Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Çok disiplinli programlarda açılacak dersi verecek öğretim elemanlarını görevlen-

dirme hususunda enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili fakülte veya yüksekokulun

uygun görüşü alınır.

(4) Uzmanlık alan dersi tez danışmanları tarafından açılır ve tüm yıl sürer. Tez çalış-

masının birden fazla danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan dersleri birinci

tez danışmanı tarafından açılır.

(5) Lisansüstü düzeydeki dersler, genel olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Zorunlu

hallerde enstitü anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun ona-

yı ile doktora, tıpta uzmanlık, dişte uzmanlık, sanatta yeterlik derecesi almış öğretim görevlileri

ile sanatçı öğretim elemanları görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğünde Üniversite Yönetim

Kurulu kararı ile Üniversite dışından da görevlendirme yapılabilir.

Danışman ve tez danışmanı

MADDE 10 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, akademik anabilim kurulu her

öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğ-

retim üyesini veya Senato tarafından belirlenen programlarda ve belirlenen niteliklere sahip

bir öğretim görevlisini en geç öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları süresi baş-

lamadan enstitüye önerir. Danışman ataması enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana en çok kaç tane tezsiz yüksek lisans öğrencisi verileceği ilgili enstitü

anabilim dalının özelliği de gözetilerek enstitü yönetim kurulunca belirlenir.
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(3) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, enstitü anabilim dalı kurulu, her öğ-

rencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tez danışmanı tercihini dikkate

alarak tez danışmanı önerisini, en geç öğrencinin derslere başladığı dönemin ders kayıtları sü-

resi başlamadan ilgili enstitüye yapar.

(4) Tez danışmanı, öncelikle enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri, yoksa başka

anabilim dalı öğretim üyeleri arasından önerilir. Tez danışmanı önerisi enstitü yönetim kurulu

onayı ile kesinleşir.

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,

yüksek lisans programları için üniversite kadrosu dışında görev yapan en az doktora veya sa-

natta yeterlik derecesine sahip kişiler, doktora programlarında ise üniversite kadrosu dışında

görev yapan yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip kişiler ikinci tez danışmanı

olarak atanabilir.

(6) Öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Ku-

rulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının gerekçelendirilerek azaltılmasına veya %50’ye

kadar artırılmasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan

öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayı-

ların dışında tutulur. Bir yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emek-

liye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar de-

vam eder.

(7) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve

yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-

lerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açar. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla

yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü

yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(8) Öğrenciler enstitü müdürlüğüne ya da akademik anabilim dalı başkanlığına yazılı

olarak başvurmak suretiyle danışman/tez danışmanı değişikliği talebinde bulunabilirler.

(9) Tez danışmanı/danışman, öğrencisi ara vermeden mazeretsiz olarak iki dönem kayıt

yenilemediği takdirde, anabilim dalı başkanlığına yazılı müracaat yaparak üzerindeki danış-

manlığın alınmasını ve altıncı fıkrada belirlenen sayıdan bu öğrencinin düşürülmesini talep

edebilir. Enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile danışmanlık

iptal edilir.

(10) Mazeretsiz olarak ara vermeden iki dönem kayıt yenilemeyen öğrenci, ÖİBS üze-

rinden pasif öğrenci konumuna alınır ve danışman/tez danışmanı ataması iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kontenjanları, Giriş Koşulları ve İlanı, Lisansüstü Programlara 

Başvuru, Değerlendirme ve Kayıtlar

Öğrenci kontenjanları

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları enstitü ana-

bilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından

belirlenir. Ayrıca Senato, belirlenen kontenjanların bir katına kadar artırılması için, sınav jüri-

sinin önerisi ve anabilim dalı kurulunun uygun görüşü olmak şartıyla enstitü yönetim kuruluna

yetki verebilir.
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(2) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine

lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanacak araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek

teknoloji enstitüsünün önerisi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve

Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği koşullara göre

Üniversitede lisansüstü eğitime kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi

üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından öncelik verilmek suretiyle

desteklenir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile belirlenen protokol çerçeve-

sinde öğrenci alımlarında ilan edilen kontenjan haricinde öğrenci alımı yapılabilir.

Giriş koşullarının belirlenmesi ve ilanı

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans

programlarından mezun olanların başvurabilecekleri, akademik anabilim kurulunun önerisi

enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruda istenilecek asgari ALES puanı ve puan türü, as-

gari mezuniyet not ortalaması, asgari yabancı dil puanı ve türü ve diğer özel şartlar programı

açan akademik anabilim kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır

ve Senato onayı ile kesinleşir.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla iki yarıyıl ara vererek

doktora programına başvuran adayların ALES puanı olarak tezli yüksek lisans programına baş-

vuruda geçerli olan puanı dikkate alınır.

(4) ALES puanı yerine ÜAK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliği olan GRE

(Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavla-

rından alınan belgeler geçerli sayılır.

(5) Başvuru yapılacak lisansüstü programda ilan edilen yabancı dil için, bir alt düzey

eğitiminin tamamını bu yabancı dilde yapmış olanlardan yabancı dil belgesi istenmez. Değer-

lendirmede belgesi olmayan bu adayların puanları ilgili enstitü anabilim dalının istediği en az

puan üzerinden değerlendirmeye alınır.

(6) Senato, lisansüstü program başvuru koşullarında ilan edilen yabancı dil şartını sağ-

layamayan adayların başvurularının alınmasına, programa şartlı olarak kontenjan dahilinde

ders ve sınavlara girme haricinde öğrencilik haklarını elde etmeden kabul edilmelerine, eksik

olan dil seviyesini ne zamana kadar sağlaması gerektiğine, belirtilen süre sonunda dil seviyesini

istenilen düzeye getiremeyenlerin programdan ilişiğinin kesilmesine karar verebilir. Bu kararın

öğrenci alım ilanlarında duyurulması gerekir.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci alımları ile ilgili başvuru şartları, baş-

vuruların değerlendirmesi ve öğrenci kabulü akademik anabilim kurulunun görüşü ve enstitü

yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(8) Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen

sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. Tamamen yabancı dille yürütülen programlarda

Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

(9) Lisansüstü programlara öğrenci alımı yılda en fazla iki defa yapılır.
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(10) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için ge-

rekli belgeleri, başvuru tarihlerini, mülakat/yazılı sınav tarihlerini ve diğer hususları Üniversite

internet sayfası üzerinden ilan eder.

Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki

koşullar aranır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin

son yarıyılında olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş Türk uyruklu

öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına

dair belgeye sahip olmaları gerekir.

b) Giriş koşulu olarak ilan edilen lisans not ortalamasını sağlamış olmaları gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programları için ALES’den başvurdukları programın puan türün-

de en az 55 tam puan almış olmaları gerekir. 

ç) Yüksek lisans programlarında yabancı dil sınav puanı zorunlu değildir; ancak yüksek

lisans programına öğrenci kabulünde ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yö-

netim kurulunun onayı ya da enstitü yönetim kurulunun kararı ile yabancı dil koşulu aranabilir.

YDS ve eşdeğeri sınavlarla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim

kurulunca belirlenecek jüriler tarafından merkezi olarak yapılır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına ikili anlaşmalar ile öğrenci alımlarında protokol

şartlarına göre değerlendirme yapılır.

Doktora programlarına başvuru koşulları

MADDE 14 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adaylarda aşağıdaki

koşullar aranır:

a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans/yüksek lisans diplomasına

sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans/yüksek lisans öğrenimlerinin son yarıyılında

olmaları, ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğ-

rencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları mezun oldukları üniversitenin tanındığına

dair belgeye sahip olmaları gerekir.

b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği,

Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara

göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fa-

kültesi mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler.

c) Yüksek lisans diplomasına sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4

üzerinden en az 2.50, dört yıllık lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına baş-

vuran adayların lisans not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.0 veya muadili bir puan olması

gerekir.

ç) Bu fıkranın (b) bendine göre başvuran adayların lisans not ortalamalarının 4 üzerin-

den en az 2.50 veya muadili bir puan olması gerekir.

d) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az onyarıyıl sü-

reli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans
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veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-

tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların ALES’den başvurdukları programın

puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranların ALES’den başvurdukları programın puan

türünde 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına

sahip olmaları gerekir. 

e) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi me-

zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek

Temel Tıp Puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla

ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu ol-

mayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının

lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak

koşuluyla ilgili Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

f) Doktora ve Temel Tıp programlarına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunlu

olup, bu asgari puanlar girilecek programların özelliklerine göre ilgili akademik anabilim ku-

rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseltilebilir. YDS ve eşdeğeri sınav-

larla değerlendirilemeyen diller için yabancı dil sınavları enstitü yönetim kurulunca belirlenecek

jüriler tarafından merkezi olarak yapılır.

g) Doktora ve Temel Tıp programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulünde ana dilleri

dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üni-

versitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Başvuru, başvuruların kabulü ve değerlendirme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvurular ÖİBS üzerinden yapılır. Başvu-

ruda istenilen evraklar aday tarafından şahsen, posta yoluyla veya elektronik ortamda ilanda

belirtilen adrese teslim edilir.

(2) Lisansüstü programlara başvuruları değerlendirmek ve mülakat/yazılı sınav yapmak

üzere, enstitü anabilim dalı kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu

en az üç asıl ve iki yedek üye olacak şekilde jüriler oluşturur. Bir anabilim dalında yürütülen

farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesinde oluş-

turulan jüri tarafından mülakat/yazılı sınav yapılmadan, başvuru belgeleri üzerinden öğrenci

kabulü yapılabilir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava

çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %35’i ve ya-

bancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksek-

ten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında aday mülakat/ya-

zılı sınava çağrılır.

(5) Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırı-

lacakların belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalama-

sının %35’i ve yabancı dil puanının %15’i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara

göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın on katı oranında

aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.
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(6) Tezli yüksek lisans ve doktora programında adaylar mülakat/yazılı sınavda 100 tam

puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmişse, adayın sunduğu referans mektubu

ve neden bu eğitimi yapmak istediği ile hedeflerini belirten kompozisyonu dikkate alınarak

sözlü değerlendirme yapılır. Mülakat veya yazılı sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye

alınmaz.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortala-

ması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si,

lisans not ortalamasının % 20’si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30’u dikkate alınarak

hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak

minimum puan seviyesini belirleyerek hangi adayların yüksek lisans programına asil ve yedek

olarak kabul edilebileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar

olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesin-

leştirilerek ilan edilir.

(8) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans

not ortalaması ve mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri veya klinik

tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya ilgili TUS puanı

dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya ilgili TUS puanının % 50'si, lisans veya yüksek

lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak

hesaplanacak puanlar en yüksekten en aşağıya doğru sıralanır ve toplam en az 70 puan alanlar

arasında sıralama yapılır. Jüri, sıralamada başarılı sayılacak minimum puan seviyesini belirle-

yerek hangi adayların doktora programına asil ve yedek olarak kabul edilebileceğini enstitüye

bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Jüri tarafından bildirilen asil

ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilerek ilan edilir.

(9) Sınav jürisi ilan edilen kontenjandan fazla öğrenci alınmasını uygun gördüğünde,

bunun gerekçesini belirten bir tutanakla teklifini enstitüye bildirir. Enstitü yönetim kurulu ens-

titü anabilim dalının uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkra-

sına göre kontenjan artırılmasına karar verebilir.

Kesin kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkını kazanan asıl ve yedek adayların

listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan

edilir.

(2) Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen lisansüstü akademik takviminde

belirtilen günlerde yapılır.

(3) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar şahsen veya

noter tasdikli vekili ile istenilen belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

(4) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya Üniversite,

enstitü veya yetkili merci tarafından onaylı suretlerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar

istenmez.

(5) Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak

işlem yapılır.

(6) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Bu

adayların yerine, yedek adaylar başarı sırası esas alınarak kabul edilir. Asıl kontenjan dolana

kadar yedek adayların kabul edilmesine devam edilir.
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(7) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeye dayalı olarak kesin

kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.

(8) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre kabul edilen adayların

kayıtları öğrencilik hakkı olmadan şartlı olarak yapılır. Bu öğrencilere öğrenci kimlik kartı ve-

rilmez.

(9) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu ka-

rarlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe dil yeterliği ile ilgili düzenlemeler hariç,

doğrudan kayıtları yapılabilir.

(10) Öğrenim ücreti yatırması gereken adayların kesin kayıtları o döneme ait öğrenim

ücretini ödedikten sonra yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Üniversitede veya yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarının

lisansüstü programlarında en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler, Üniversitede yürütülen

başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

(2) Yatay geçiş başvurularının kabul edilebilmesi için öğrencinin geçiş yapmak istediği

lisansüstü programın en son öğrenci alım ilanındaki kabul koşullarını sağlamış olması gerekir.

Ayrıca akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile not orta-

laması barajı da konulabilir.

(3) Yatay geçiş başvurusu, ilgili enstitü anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü

alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(4) Yatay geçiş ile kabul edilen öğrencinin intibak işlemleri ve hangi aşamada programa

devam edeceği ilgili akademik anabilim kurulu kararı ile belirlenir.

(5) Doktora veya bütünleşik doktora programına kabul edilmiş olan öğrenciler, Üni-

versitede yürütülen bir yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Geçiş yapmak isteyen öğ-

rencilerin geçiş yapmak istedikleri programın en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını

sağlamış olmaları gerekir. Geçiş kabulü ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve

enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Herhangi bir yüksek lisans programında öğrenim gören öğrencilerin bütünleşik dok-

tora programına yatay geçiş yapabilmeleri için ilgili anabilim dalı bütünleşik doktora progra-

mının en son öğrenci alım ilanındaki giriş koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Yatay geçiş

kabulü, ilgili akademik anabilim kurulu tarafından önerilir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile

kesinleşir. Bu öğrencilere, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilere tanınan süreler tanınır

ve yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden sayılır.

(7) Üniversite içindeki aynı enstitü anabilim dalında açılmış tezsiz yüksek lisans prog-

ramından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bu yatay geçiş başvurusunda

bulunacakların tezsiz yüksek lisans programının tüm derslerini başarı ile tamamlaması, ilgili

anabilim dalının bu derslerden istediği asgari  ağırlıklı genel not ortalamasını ve tezli yüksek

lisans programının en son öğrenci alım ilanındaki asgari ALES puanı ve asgari yabancı dil puanını

sağlamış olmaları gerekir. Bu şekilde yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kabulünde;

ALES puanı, tezsiz yüksek lisans programında aldıkları derslerin ağırlıklı genel not ortalaması

ve yabancı dil puanı değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, ağırlıklı genel

not ortalamasının % 35'i ve yabancı dil puanının % 15'inin aritmetik toplamı yapılarak hesap-
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lanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. İlgili anabilim dalı başkanlığı ilan

ettiği kontenjan kadar adayın tezli yüksek lisans programına asil ve yedek olarak kabul edile-

bileceğini enstitüye bildirir. Yedek aday listesi en fazla asil aday sayısı kadar olabilir. Anabilim

dalı başkanlığı tarafından bildirilen asil ve yedek listeler enstitü yönetim kurulu kararı ile ke-

sinleştirilerek ilan edilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş

ile kabul edilen öğrenciler, bir dönem seminer çalışması aldıktan sonra tez çalışmasına geçer.

Bu öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında geçirdikleri süreler azami öğretim süresinden

sayılır.

(9) Tezli yüksek lisans programlarından tezsiz yüksek lisans programlarına geçiş izni

enstitü anabilim dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir.

(10) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci

tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(11) Programlar arası geçişte, her bir programda geçirilen süreler azami süre hesabında

dikkate alınır.

(12) Lisansüstü programlarında yatay geçiş bir kez yapılır.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü

MADDE 18 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili öğretim üyesinin görüşü, akademik enstitü anabilim

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü derslere her yarıyıl için

özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından

yararlanamaz. Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel

öğrenciler de, asıl öğrenciler gibi, Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve iz-

ledikleri derslerin bütün koşullarına uymak zorundadırlar. Özel öğrencilik başvuruları derslerin

başladığı ilk hafta yapılır.

(2) Özel öğrencilerin, dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları duru-

munda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi anabilim veya bilim alanları

ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programdaki ders kredileri toplamının yarısını

geçmemek koşuluyla, akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uy-

gun bulması ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir.

(3) Yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, özel öğrenci olarak doktora prog-

ramlarından ders alamazlar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul ko-

şulları Senato tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Sınavlar ve Değerlendirme

Kayıt yenileme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı
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veya öğrenim ücretini ödemek ve istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yüküm-

lüdürler. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez; bu kişiler

öğrencilik haklarından yararlanamazlar, kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi,

staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.
(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan kaydını yenileme-

yen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Bu durumlarda geçen süreler azami süreye dâhil edilir.
Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları

programın gerektirdiği toplam ders kredisinin en az yarısını kendi programlarından almak zo-
rundadırlar.

(2) Öğrencinin ders kaydı, ÖİBS üzerinden enstitü kurulunca açılması kararlaştırılan
dersler arasından ders seçimini yaparak kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayın-
dan sonra tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danış-
manı tarafından onaylanmamış ders kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez ve öğrenci ders
kaydı yapmamış sayılır. Ders kaydı aşamalarının sonuçlandırılmasından öğrenci sorumludur.

(3) Bir yarıyılda alınabilecek kredi miktarının üst sınırı enstitü kurulu tarafından belir-
lenir.

(4) Akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğ-
renciler yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından lisansüstü dersler alabi-
lirler.

(5) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere,
enstitüye kaydolmadan önceki yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu li-
sansüstü dersler, danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kuru-
lunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa saydırılabilir. Tezsiz yüksek lisans prog-
ramlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için
bu hüküm uygulanmaz.

(6) Yabancı dil ile eğitim yapılan lisansüstü programlarda ders saydırma işleminin ya-
pılabilmesi için, daha önce alınmış derslerin eğitim dilinin kabul edilecek programın eğitim
diliyle aynı olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans program-
larına yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrenciler için bu hüküm uygulanmaz.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 22 – (1) Ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, isteyen öğrenciler tarafından

lisansüstü akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ÖİBS üzerinden yapılır. Ders ekleme
ve bırakma işlemi, öğrencinin kesinleştirmesi ve danışman/tez danışmanının onayından sonra
tamamlanmış olur. Öğrenci tarafından kesinleştirilmemiş veya danışman/tez danışmanı tara-
fından onaylanmamış ders ekleme ve bırakma kayıtları ÖİBS tarafından kabul edilmez.

Sınavlar
MADDE 23 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret

sınavı olmak üzere dört türdür.
(2) Derslerde ara sınav yapılabilir. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar,

atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.
(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, lisansüstü akademik takvimde ilan edilen süreler içe-

risinde yapılır. Sınavın yapılış biçimi sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Yarıyıl
sonu sınavına girmeye hakkı olduğu halde girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.
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(4) Lisansüstü akademik takvimde ilan edilen süreler içerisinde bütünleme sınavı ya-
pılır. Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayanlar o dersin bütünleme sınavına gi-
remezler. Bütünleme sınav sonucu yarıyıl sınav sonucu yerine sayılır.

(5) Öğrencilerin yarıyıl sonu/bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin,
uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 70'ine devam etmiş olmaları gerekir.
Ayrıca akademik anabilim kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(6) Mazereti sebebiyle ara sınavlara giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunun
kararı ile kabul edilen öğrenci, ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde kullanır.

(7) Yarıyıl sonu sınavının mazeret sınavı bütünleme sınavıdır, ayrıca bir sınav hakkı
verilmez. Bir dersin yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı tarihini kapsayacak şekilde ara-
lıksız oluşan ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kabul edilen mazeretlerde o ders için takip
eden yarıyılda mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret sınavında alınan harf başarı notu o dersin
alındığı yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına
katılarak değerlendirilir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar

ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı dersi veren öğretim elemanı tarafından belir-
lenir ve her yarıyılın ilk haftasında ilan edilerek öğrencilere duyurulur.

(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu değerlendirilmesi dersi veren öğretim elemanı veya
elemanları tarafından yapılır. Bir dersten başarılı sayılmak için tezli/tezsiz yüksek lisans öğ-
rencilerinin en az (CB) harf başarı notu, doktora öğrencilerinin ise en az (BB) harf başarı notu
almaları gerekir.

(3) Başarısız olunan bir dersi öğrenci azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya
zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir.
Öğrenciler genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları
dersleri de tekrarlayabilirler. Bu şekilde ders tekrarlarında en son alınan harf başarı notu yarı-
yılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak
değerlendirilir.

(4) Ders ile ilgili puanlar dersi veren öğretim elemanı tarafından ÖİBS’ye girilip so-
nuçlandırıldıktan sonra, aşağıdaki (a) bendinde yer alan tabloda belirtilen değerler dikkate alı-
narak harf başarı notuna çevrilir:
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b) Tez çalışmalarını sürdürmekte olan öğrencilere devam ediyor (DE) notu verilir. Bu

değerlendirme yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine, doktora eğitiminde tez iz-

leme komitesi raporlarına dayanılarak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları

için başarısız (BŞZ) notu verilir.

c) Tez çalışması sonucu başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu ile değer-

lendirilir.

ç) Seminer ve uzmanlık alan dersleri başarılı (BŞ) veya başarısız (BŞZ) harf başarı notu

ile değerlendirilir.

d) GR notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, ya-

rıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) harf başarı notu olarak işleme

alınır.

e) (DZ) notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları

yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not, not

ortalaması hesabında (FF) harf başarı notu işlemi görür.

f) (MZ) notu; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti

nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. 

g) (E) notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden

dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim

elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların tesliminden sonra onbeş gün içe-

risinde eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamla-

yamayan öğrencinin notu (FF) harf başarı notuna dönüşür.

(5) Dersi veren öğretim elemanı, harf başarı notunun karşılığı olan puan aralıklarını da-

ha alt limitlere çekebilir.

(6) Başarılı (BŞ) ve başarısız (BŞZ) harf başarı notları akademik başarı not ortalama-

larına katılmaz.

Akademik başarı not ortalamaları

MADDE 25 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, ilgili enstitü anabilim dalının be-

lirlediği AKTS kredisi kadardır.

(2) Öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not or-

talaması olmak üzere iki çeşit akademik başarı not ortalaması bulunur.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayı-

sının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının

toplamı 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl

akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak

yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının

hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-

mış olduğu 4’lük katsayı üzerinden değerlendirilen derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.

Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün

notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
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Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Maddi hatalar nedeniyle sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu iti-

razını ilgili derslerin sınav sonuçları açıklandıktan itibaren en geç beş iş günü içinde enstitü

anabilim dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu itiraz dersi veren öğretim elemanına iletilir.

Öğretim elemanı tarafından yapılan yeniden değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli

not düzeltmesi yapılarak en geç bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazı ile bildirilir. Yapılan

incelemeden sonra öğretim elemanı tarafından verilen not kesindir. Sonuç ilgili öğrenciye onbeş

gün içinde duyurulur.

Azami süre ve azami süre aşımı

MADDE 27 – (1) Lisansüstü programların normal ve azami öğrenim sürelerinin belir-

lenmesi ve azami süre aşımında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına daya-

narak Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıt dondurma ve ilişik kesme

MADDE 28 – (1) Senato tarafından kabul edilen kayıt dondurma esaslarına uygun ola-

rak lisansüstü öğrencileri üst üste ya da aralıklı olmak üzere en çok iki yarıyıl kayıt dondura-

bilirler.

(2) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencinin, kendi talebi üzerine veya yükseköğretim

kurumundan çıkarma cezası alması halinde veya diğer ilgili mevzuat hükümlerinin oluşması

durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-

maktır. Bu program, en az 90 AKTS kredisi olmak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, ilgili

enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim

etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans

öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. 

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikte zorunlu

veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(4) Birden fazla yüksek lisans programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, top-

lamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla gerçekleştirilir. 

Tez çalışması aşaması ve sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Öğrencinin tez aşamasına geçebilmesi için en az iki yarıyıl ders al-

ması ve en az yedi ders, bir seminer ve diğer öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış ol-

ması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilikte aldıkları derslerini saydırma-

ları durumunda en az iki yarıyıl ders alma şartı aranmaz.
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(2) Tez çalışması konusu ve önerisi, öğrenci ve tez danışmanı tarafından belirlenir ve

hazırlanır. Öneri hakkında ilgili akademik anabilim kurulunun uygun görüşü anabilim dalı baş-

kanlığınca enstitüye bildirilir. Bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez çalışması

konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişikliklerde de aynı usul izlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları

Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önün-

de sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğ-

renci tarafından düzenlenecek intihal raporu ilgili enstitüye teslim edilir.

(4) İlgili akademik anabilim kurulu kararıyla öğrencinin, tez çalışması ile ilgili en az

bir adet bildirisinin bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster

ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası ha-

kemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış veya benzeri bir çalışmasının olması, en

az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından en az birini yerine getirmesi, yüksek

lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranabilir.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri kurum dışından

olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması hâlinde, varsa ikinci tez

danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez jürisi için biri kurum dışı olmak üzere iki adet

yedek jüri üyesi belirlenir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde tez danışmanının önerdiği sınav günü ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve

öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümünden oluşur.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret

veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez

sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı

verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini jüri önünde

yeniden savunur. Ek süre en fazla iki defa verilir. İkinci ek süre sonunda tezi reddedilen öğrenci

yeni bir danışman ve konu ile yüksek lisans çalışmasına devam edebilir.

(8) Tez çalışması sürecinde iki yarıyıl üst üste uzmanlık alan dersinden başarısız olan

öğrencinin tez çalışması danışmanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile reddedilir. Tez

çalışmasına devam etmek isteyen öğrenci yeni bir konu ve isterse yeni bir danışman ile çalış-

maya başlayabilir.

(9) Tez çalışmasına yeni bir konu ile başlayan öğrenci için danışmanı ilave dersler al-

masını talep edebilir.

(10) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.

Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse

onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.
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(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belir-

tilmedikçe, Üniversiteye aittir.

(12) Yabancı dilde yürütülen yüksek lisans programlarında tezler ilgili dilde hazırlanır

ve tez savunması bu dille yapılır.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını

ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine

yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde yürütülebilir. Bu program, asgari 90 AKTS

kredisi olmak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur.

(2) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Dönem projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı

yarıyılda enstitüye kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Ens-

titü anabilim dalının önerisi üzerine, enstitü yönetim kurulunun kararı ile bir yeterlik sınavı da

yapılabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 33 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek

lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 34 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az

180 AKTS kredisi olmak üzere en az yedi ders ile ilgili enstitü anabilim dalının teklifi ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (seminer, makale, konferans,

bildiri vb.), yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(4) Doktora programı; dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az

240 AKTS kredilik en az ondört ders, ilgili anabilim dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu

kararı ile belirlenen diğer öğrenim etkinlikleri (seminer, makale, konferans, bildiri vb.), yeter-

lilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(5) Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu

veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(6) Yüksek lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin alacağı

lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz. Öğrencinin ala-

cağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yük-

sek lisans derslerinden seçilebilir.

(7) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sı-

rasında alınmamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından

seçebilirler.

(8) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini tamamlamayan öğrenciler için başarıyla alınan

ders/dersler genel not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmez ve danışmanın teklifi ile enstitü

anabilim dalı başkanlığının uygun göreceği ders/dersler enstitü yönetim kurulunca öğrenciye

tekrar aldırılır.

(9) İki doktora programını aynı anda yürütmekte olan öğrenciler, her iki programda da

geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders alabilirler. Ancak ders saydırma işlemi ens-

titü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders

başka bir programda yeniden saydırılamaz.

Doktora yeterlik sınavı 

MADDE 35 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel dü-

şünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yö-

nelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının

sınanmasıdır.

(2) Doktora programında kayıtlı bir öğrencinin yeterlilik aşamasına geçebilmesi için

en az iki yarıyıl ders alması ve en az yedi ders ve enstitü anabilim dalının zorunlu tuttuğu diğer

öğrenim etkinliklerini başarı ile tamamlamış olması gerekir. Ancak öğrencilerin yatay geçiş,

özel öğrencilik ve doktora programında aldıkları derslerini saydırmaları durumunda en az iki

yarıyıl ders alma şartı aranmaz.
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(3) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç be-

şinci yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her

öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlilik sınavları her yarıyıl bir kez olmak üzere akademik takvimde be-

lirtilen süreler içinde yapılır. Yeterlilik aşamasına gelmiş ve yeterlilik sınavına girecek olan

öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlilik aşamasını seçmelidir. Ye-

terlilik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer.

(5) Yeterlik sınavları, akademik anabilim kurulu tarafından önerilen ve enstitü yönetim

kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-

rütülür. Komitenin görev süresi iki yıldır. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uy-

gulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Jüri; biri danışman ve en az ikisi ku-

rum dışından olmak üzere beş asil öğretim üyesi ile biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri

kurum dışından seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı ve

sözlü sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az 70 puan alan öğrenci

sözlü sınava alınır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınav-

lardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen yedi

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tek-

rar sınava girmek zorundadır.

(9) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında koşullarını yerine getirdiği halde

yeterlik sınavına girmeyen öğrenciler bu haklarını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sa-

yılırlar. 

(10) Üçüncü defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyılda doktora

yeterlilik komitesinin belirleyeceği ilgili doktora programındaki toplam ders sayısının en fazla

yarısı kadar daha ders veya dersleri almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamam-

ladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.

Tez izleme komitesi 

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili akademik ana-

bilim kurulunun 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 enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde,

özellikle disiplinlerarası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer

almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, an-

cak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili akademik anabilim

kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması 

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez öneri-

sine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına

sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danış-

manıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu de-

ğiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. İki izleme sınavı ara-

sında en az dört ay süre olması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce tez izleme

komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve

bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce

enstitüye tez danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(7) Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız ola-

rak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-

lunan öğrenciye yeni bir tez konusu ve danışmanla çalışmalarına devam etme imkânı verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Tez önerisi savunma sınavından sonra en az üç adet başarılı/olumlu

tez izleme raporu olan ve istenmişse yayın şartını yerine getiren öğrenci jürisi belirlenmek

üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onay-

lanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savun-

mak zorundadır. Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlene-

cek intihal raporu ilgili enstitüye teslim edilir.

(3) Doktora tez jürisi, ilgili akademik anabilim kurulunun önerisi ve enstitü yönetim

kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve ikisi kurum dı-

şından olmak üzere beş öğretim üyesinden; ikinci danışmanın yer alması durumunda üçü öğ-

rencinin tez izleme komitesinde yer alan, biri anabilim/bilim dalı içinden, ikisi kurum dışından

ve birisi de ikinci danışman olmak üzere yedi öğretim üyesinden oluşur.

(4) Doktora tez jürisi için, biri aynı anabilim/bilim dalından diğeri kurum dışından se-

çilen iki yedek öğretim üyesi belirlenir.
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay için-

de kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün

yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması,

savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve en fazla 90 dakikadır. Tez

sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü ana-

bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı ay içinde

gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez sınavına girer. Bu sınav sonunda tezi

reddedilen öğrenci yeni bir konu ve danışman ile doktora çalışmasına devam edebilir.

(7) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.

Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterlerse

onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilirler.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez

sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim ku-

rulunun istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci,

doktora diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve

22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile

3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-

titülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ens-

titü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 41 – (1) 9/8/2011 tarihli ve 28020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldırım

Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 1/7/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 
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CUMARTESİ 
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesince; Mehmet ve Hazey oğlu, 06/02/1972 Birecik 

doğumlu, Şanlıurfa, Birecik Altınoğa nüfusuna kayıtlı, Mehmet YAŞARGÜN hakkında 5237 

Sayılı TCK'nın 265/1 maddesi gereğince Görevi yaptırmamak için direnme suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 03/12/2014 tarih ve 2013/529 esas, 2014/548 karar sayılı 

ilamı ile 3.600 TL Adli Paraya karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi olan Görzer Cd. 107 B 81549 München/Almanya 

adresine çıkarıldığı Münih Başkonsolosluğunun 18/05/2015 tarih ve Teb./119548 numaralı 

yazısıyla, adı geçenin tanınmadığına dair tebligatın iade edildiği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı 

yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK' nun 

291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da 

zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz incelemesinin 

yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 

 6940 

—— • —— 
İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 

Esas No : 2012/1174 

Karar No : 2014/1685 

4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık ORHAN DÜZ'ün (Mahmi ve Nesibe oğlu, 

10/07/1977 Midyat doğumlu, Mardin, Midyat, Ortaca Mah/köy nüfusuna kayıtlı), Mahkememizin 

09/12/2014 tarihli kararı ile ambalajlarında bandrol bulunmayan tütün mamulü sigaraları ticari 

amaçla nakletmek suçunu işlediği anlaşıldığından; Sanığın eylemine uyan 4733 Sayılı Kanunun 

8/4. maddesi gereğince, 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VE 5.000.-TL ADLİ PARA CEZASIYLA 

CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, sanığı 

tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 

müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün 

sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize 

ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından 

onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği 

takdirde mahkumiyet kararının kesinleşeceği ve ilan ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan 

alınacağı ilanen tebliğ olunur. 6938 
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Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/843  

Karar No : 2014/375 

Sanıklar Aldroba Aysal, Badıa Ouajhou ve Nasri Reba'nın subut bulan bina dahilinde 

hırsızlık eylemine uyan 5237 sayılı TCK nun 142/1 -b-son maddesi gereği suçun işleniş şekli ve 

özellikleri ile sanıkların suç kastı ve saikı dikkate alınarak takdiren ayrı ayrı 2'ŞER YİL HAPİS 

CEZASİ İLE CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıkların eylemini gece sayıları saatte gerçekleştirdiği; nedenle verilen cezanın 5237 

sayılı TCK nun 143/1 maddesi gereği 1/6 oranında arttırılarak ayrı ayrı 2'ŞER YIL 4'ER AY 

HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıkların duruşmalardaki iyi halı lehine indirim sebebi kabul edilerek verilen cezadan 

TCK nun 62. Md uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak sanıkların ayrı ayrı l'ER YIL 1 l'ER AY 

10'AR GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMALARINA, 

Sanıkların 5237 S. TCK. nun 53 md. si gereğince a, b, d ve e bentlerinde gösterilen yasal 

haklarından, 53/2 maddesi uyarınca infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c bendindeki kendi 

altsoyu üzerindeki yasal haklarından 53/3 maddesi uyarınca koşullu salıvermeye kadar 

kullanmaktan yoksun bırakılmasına. 

Sanıkların kasti bir suçtan yargılamamızdan önce mahkum olmadığı, hükmün 

açıklanmasının geri bırakılması halinde ileride suç işlemekten çekineceği ve mağdurun tazmin 

edilecek maddi bir zararı olmadığı anlaşılmakla 5271 S. CMK. nun 23 1/6 maddesindeki 

koşulların oluştuğu nedenle 5271 S. CMK. nun 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında verilen 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

5271 S. CMK. nun 231/8 maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süreyle DENETİM SÜRESİNE 

TABİ TUTULMASINA, 

Denetim süresi içerisinde her hangi bir yükümlülük yüklenmesine taktiren yer 

olmadığına, 5271 S. CMK. nun 231/10 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde yeni bir suç 

işlemediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükümlere uygun davrandığı takdirde 

açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, ancak 

5271 S. CMK. nun 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten suç işlemesi veya 

denetimli serbestlik tedbirine ilişkin hükme aykırı davranması halinde hükmün açıklanacağı, 

cezanın kısmen veya tamamen infazına karar verilebileceği hususunda sanığa ihtaratta 

bulunulmasına, (ihtaratta bulunuldu) Adli emanetin 2013/14727 sırasında kayıtlı CD'nin dosyada 

delil olarak muhafazasına, Sanıkların göz altında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK 63 

maddesi uyarınca cezalarından mahsubuna,  

Sanığın yargılamasında kamunun yapmış olduğu giderin CMK. 324.maddesi gereği tahsili 

gereken miktardan az olduğu için kamu üzerinde bırakılmasına, karar verilmiş olup, tüm 

aramalara rağmen gerekçeli kararın tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla 7201 sayılı yasanın 28 

ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince 

ilanen yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 

7 günlük yasal süresi içerisinde temyiz edilmediği taktırdı kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen, 

tebliğ olunur. 6639 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/307 

Karar No : 2015/613 

Davacı : K.H. 

Sanık : SERGEY RYBCİKOV, Sergey ve Olga oğlu, 25/12/1983 doğumlu, 

Rusya vatandaşı, Tataristan Cumhuriyetine kayıtlı 

Suç : Alkol ve Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma 

Suç Tarihi : 26/08/2006 

Suç Yeri : ANTALYA/KEMER 

Karar Tarihi : 12/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Sergey Rybcikov hakkında Alkol ve 

Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma suçundan mahkememize açılan kamu 

davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 179/3, 53/6 

maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, sanığın 5237 sayılı TCK nın 

66/1-e maddesinde belirtilen 8 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından 5237 sayılı 

TCK nın 66/1 maddesi gereğince düşürülmesi şeklinde hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 

7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan suretiyle tebliğine, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 

sayılacağı ilan olunur. 6748 

—— • —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

7 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTAR MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı ihtiyacı 

7 kalem muhtelif cins ve miktar malzeme, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/08/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 7430/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM ALTYAPISI MALZEMESİ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Altyapısı Malzemesi, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU,  dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/08/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça 

hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7396/1-1 
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3 KALEM ASELSAN MARKA TELSİZ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Aydın Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ihtiyacı ekli listede 

ayrıntısı belirtilen 3 kalem Aselsan marka Telsiz kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine, marka 

ve modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen 

şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, marka, model, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 25.08.2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, marka 

ve modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7397/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim 

Malzemesi için gerekli olan malzemeler teknik şartnamesine ve istenilen markalarına uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, istenilen markası, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/08/2015 günü, saat 12.00’ ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve 

istenilen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 7398/1-1 
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OTOBÜS KİRAYA VERİLECEKTİR 

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhale konusu olan işin; 

a) Niteliği : - İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 100 (Yüz) adet solo tip 

dizel yakıtlı Mercedes Citaro Otobüsün 36 ay süreyle kiraya verilmesi 

işi. 

b) Teslim Yeri : Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

c) Miktarı : 100 adet 

2 - İhale şartnamesi, İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı 

İhale İşleri Şube Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği' ne müracaat edilerek 100.-TL bedel 

karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhale ile ilgili teklif mektupları 26.08.2015 günü saat: 14:00'e kadar İ.E.T.T. 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri 

Şefliği Şahkulu Mh. Erkan-ı Harp Sk. No: 2 Metrohan Tünel-Beyoğlu/İST. adresine teslim 

edilecek ve teklif mektupları aynı adreste toplanan İhale Komisyonu huzurunda aynı gün saat 

14:00'den itibaren açılacaktır. 

4 - İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif 

Usulü Arttırma ile yapılacaktır. 

5 - Söz konusu ihalenin tahmin edilen bedeli; 

Tahmin edilen bedelden daha aşağı teklifte bulunan isteklilerin teklifleri değerlendirme 

dışı bırakılır. İhale grup bazında kısmi teklife açık olup bir veya birden fazla gruba teklif 

verilebilir. 

Gruplara ait Tahmin edilen bedeller aşağıda belirtilmiştir. 

  1. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

  2. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV’dir. 

  3. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

  4. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV’dir. 

  5. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

  6. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

  7. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

  8. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

  9. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

10. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

11. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV’dir. 

12. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

13. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

14. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

15. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

16. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV’dir. 

17. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

18. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

19. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

20. Gruba ait tahmin edilen bedel 382.314,60 TL + KDV'dir. 

6 - İsteklilerde aranılacak şartlar: 

A) Kanuni İkametgahı olması, 

B) Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre, ticaret, sanayi odası, veya esnaf odası ve 

sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu ticaret veya sanayi 

odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.(Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişililerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E) İstekliler adına vekaleten adına vekaleten ihaleye katılmıyor ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri 

vermesi, (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekaletnamelerinin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.) 

F) Geçici teminat miktarı; 

  1. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  2. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  3. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  4. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  5. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  6. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  7. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  8. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

  9. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

10. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

11. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

12. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

13. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

14. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

15. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

16. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

17. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

18. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

19. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

20. Gruba ait geçici teminat tutarı 11.469,44 TL'dir. 

G) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortaklıkları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini 

şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) 

H) Şartnamede belirtilen esaslara göre hazırlanacak teklif mektubu 

I) Kiralanacak otobüsler, İdarece toplu taşımacılık ruhsatı verilmiş tüzel kişiliklerin üyesi 

ve tüzel veya gerçek kişiler tarafından özel halk otobüsü işlettikleri hatlarda İdarece belirlenen 

usul ve esaslar çerçevesinde çalıştırılacaktır. 7301/1-1 
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SABİT VE SEYYAR PANCAR BOŞALTMA MAKİNELERİNDE PANCARIN 

BOŞALTILMASI, GÜNLÜK İŞLENECEK OLAN PANCARIN  

KANALLARDA YÜZDÜRÜLEREK FABRİKAYA SEVKİ,  

SABİT VE SEYYAR BOŞALTMA TESİSLERİNİN  

REVİZYON (BAKIM – ONARIM) İŞLERİ  

HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek 

Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin 

Revizyon (Bakım – Onarım) İşleri Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/99927 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) – Faks: 0.332.885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinelerinde Pancarın Boşaltılması, Günlük İşlenecek 

Olan Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek Fabrikaya 

Sevki, Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon 

(Bakım – Onarım) İşleri 

  Türü ve miktarı: Sabit ve Seyyar Pancar Boşaltma 

Makinelerinde 1.050.000 Ton Pancarın Boşaltılması ve 

Sabit ve Seyyar Boşaltma Tesislerinin Revizyon (Bakım 

– Onarım) İşleri İle Günlük İşlenecek Olan Toplam 

970.000 Ton Pancarın Kanallarda Yüzdürülerek 

Fabrikaya Sevki. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 

c) İşin süresi : Sabit ve seyyar pancar boşaltma makinelerinde pancarın 

boşaltılması işleri ile günlük işlenecek olan pancarın 

kanallarda yüzdürülerek fabrikaya sevki işlerinin süresi 

sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 125 (yüzyirmibeş) 

takvim günüdür. Sabit ve seyyar boşaltma tesislerinin 

revizyon (bakım-onarım) işlerinin süresi Mayıs – 

Temmuz ayları arasında İdarece seçilecek 90 takvim 

günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 27/08/2015 Perşembe günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  
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4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir 

 7410/1-1 

————— 

ZİRAAT BÖLGE ŞEFLİKLERİNE BAĞLI KANTARLARDA ŞEKER PANCARI ALIM VE 

GÖNDERME İŞLERİ, YAŞ PANCAR POSASI TARTIMI VE DOLUM YERİNDE 

YAPILACAK İŞLER İLE İLGİLİ HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri, Yaş 

Pancar Posası Tartımı ve Dolum Yerinde Yapılacak İşler İle İlgili Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 

Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2015/100321 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0.332.885 72 00 (10 hat) – Faks: 0.332.885 72 10 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: Ziraat Bölge Şefliklerine Bağlı Kantarlarda 

Şeker Pancarı Alım ve Gönderme İşleri, Yaş Pancar 

Posası Tartımı ve Dolum Yerinde Yapılacak İşler İle 

İlgili Hizmet Alımı Türü ve miktarı: 131 gün süresince 

58 adet kantar personeli ve 2 adet engelli kantar 

personeli, 65 gün süresince 67 adet kantar personeli ve 3 

adet engelli kantar personeli ile şeker pancarı alım ve 

gönderme işleri, yaş pancar posası tartımı ve dolum 

yerinde yapılacak işlerin yapılması ve 2,5 gün süresince 

58 adet kantar personeli ve 2 adet engelli kantar 

personeli, 1 gün süresince 67 adet kantar personeli ve 3 

adet engelli kantar personeli ile ulusal bayram, resmi ve 

dini bayram ile yılbaşı günleri çalışması. 

b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Merkez Ziraat Bölge Şefliğine 

bağlı Fabrika (Çiftçi-Müteahhit), Fabrika (Küspe) ve 

Doğanhisar kantarı, Akşehir Ziraat Bölge Şefliğine bağlı 

Doğrugöz, Subatan, Ulupınar, Yeşilköy kantarları ile 

Kadınhanı Ziraat Bölge Şefliğine bağlı Atlantı, 

Kabacalı, Kadınhanı, Kolukısa ve Sarayönü kantarları. 
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c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlama 

tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 131 (yüzotuzbir) 

takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 25/08/2015 Salı günü, saat 14.00 

4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

4.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve TL 118,00- (Yüz On Sekiz Türk 

Lirası) karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / 

KONYA adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar 

7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7411/1-1 

—— • —— 

İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİNİN TEMİNİ, ESKİ İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİNİN DEMONTAJI,  

YENİ İÇ İHTİYAÇ SİSTEMİNİN YERİNE MONTAJI VE SİSTEME  

ADAPTASYONU, SAHA TESTLERİNİN YAPILMASI VE  

ANAHTAR TESLİMİ İŞLETMEYE ALINMASI  

İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı Gökçekaya HES Santral Binası İç İhtiyaç Odasında 

bulunan, teknik şartname kapsamında özellikleri belirtilen İç İhtiyaç Sisteminin temini, eski İç 

İhtiyaç Sisteminin demontajı, yeni İç İhtiyaç Sisteminin yerine montajı ve sisteme adaptasyonu, 

saha testlerinin yapılması ve anahtar teslimi işletmeye alınması işi EÜAŞ Genel Müdürlüğü 

Satınalma ve İhale Yönetmeliğine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/102682 

1 - İdarenin 

a) Adresi : EÜAS GÖKÇEKAYA HES. İSLETME MÜDÜRLÜGÜ 

SAKARI KARACAÖREN KÖYÜ 56 26851 ALPU 

ALPU/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 2225228184 - 2225228186 
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c) Elektronik posta adresi  : gokcekayahes@euas.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrik Üretim A.Ş.’ye bağlı Gökçekaya HES Santral 

Binası İç İhtiyaç Odasında bulunan, teknik şartname 

kapsamında özellikleri belirtilen İç İhtiyaç Sisteminin 

temini, eski İç İhtiyaç Sisteminin demontajı, yeni İç 

İhtiyaç Sisteminin yerine montajı ve sisteme 

adaptasyonu, saha testlerinin yapılması ve anahtar 

teslimi işletmeye alınması işidir. (Ekli Teknik Şartname 

esasları doğrultusunda) 

b) Teslim yeri : E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES. İşletme Müdürlüğü 

Alpu/ESKİŞEHİR 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : E.Ü.A.Ş Gökçekaya Hes. İşletme Müdürlüğü Toplantı 

salonu Alpu/ESKİŞEHİR 

b) Tarihi ve saati : 31/08/2015-10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) 4.1.1 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

d) Tip İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

e) Tip İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Tip İdari şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin ortak girişim olması halinde, Tip İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

j) Tip İdari şartnamenin 17 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) Tip İdari şartnamenin 8 veya 36 ncı maddelerinde belirtilmesi halinde yerli istekli 

olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler, 

l) Tip İdari şartnamenin 36 ncı maddesinde belirtilmesi halinde teklif edilen malın yerli 

malı olduğunu tevsik eden belgeler, 

m) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

r) Bu madde boş bırakılmıştır. 

s) Bu madde boş bırakılmıştır. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c), (d), (l), (n), (o) ve (p) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin 

öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c), (d), (l), (n) ve (o) bentlerinde yer alan belgelerin 

her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, (p) bendine ilişkin olarak ise işin ilgili kısmına teklif 

veren ortak tarafından o kısma ilişkin belgelerin verilmesi gerekir. 

İsteklilerin yukarıda sayılan belgeleri sunarken aslını veya aslına uygunluğu noterce 

onaylanmış suretlerini vermeleri zorunludur. İstekliler belgelerin aslı yerine ihaleden önce 

EÜAŞ’ın yetkili personeli tarafından “Aslı İdaremizce Görülmüştür” şerhi taşıyan suretlerini 

verebilirler. 

İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilir. 

Her iki halde de İstekli / Yüklenici EÜAŞ’ a hiç bir itirazda bulunamaz.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1 İsteklilerce, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek 

bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin en az %25’u oranında ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kesin kabul işlemleri tamamlanan işlerine ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin teklifleri ile 

beraber sunulması zorunlu olacaktır. 
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4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1 Teklif edilen sistemin başka yerlerde kullanılmış ve bu merkezlerde yeterliliği 

kanıtlanmış olması zorunludur. Yüklenici firma teklif edeceği sistemin kullanıldığı işlerle ilgili 

referansları teklif ekinde sunacaktır.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Bu ihaleye sadece yerli istekliler 

katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %15 (onbeş) (rakam ve 

yazıyla) oranında uygulanacaktır 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı EÜAŞ 

Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. 

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

7.3. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale 

dokümanı almak isteyenler, 100,00 (YüzTürk Lirası) doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI 

ALPU ŞUBESİ IBAN NO: 95 0001 0009 5237 7120 4354 24 nolu hesaba yatırmak zorundadır. 

Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme 

dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir. 

7.4. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. 

İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup 

olmadığını kontrol eder. EÜAŞ bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan 

belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak 

imzalanmış beyanını alır.  

7.5. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer 

alan koşul ve kuralları, bu dokümanda aksine bir hüküm olmadığı sürece, istekli sıfatıyla kabul 

etmiş sayılır.  

8 - Teklifler, ihale 31/08/2015 tarih ve 10:30 saatine kadar ve EÜAŞ Gökçekaya HES 

İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Alpu/ESKİŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, 

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7420/1-1 
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TCDD 5. BÖLGE, CER MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN TOPLAM 500 TON PATİNAJ 
KUMU ALIMI İŞİ; AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2015/101198 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 
b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 
c) Faks Numarası : 0 422 2124816 
d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin 
     adı ve miktarı : Cer Müdürlüğünün ihtiyacı olan toplam 500 Ton Patinaj 

Kumu Alımı 
3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin; TCDD 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 
Bürosuna 20.08.2015 tarih, saat:14.00.’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için 
100,00.-TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilmeyecektir. 
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 7416/1-1 
—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakültesine 2547 sayılı Kanunun 25. ve 26. maddeleri 
ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların 14.08.2015 - 28.08.2015 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire 
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. 

 
Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Doç. Dr. 1 
Mimarlık alanında 
doçentlik almış 
olmak. 

Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 
Tasarımı 

Prof. Dr. 1 
Şehircilik alanında 
doktora yapmış 
olmak. 

Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi 

Elektrik Elektronik 
Mühendisliği (İng.) 

Doç. Dr. 1  

Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuk Anabilim Dalı 
Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Ceza ve Ceza Muhakemesi 

Hukuk Anabilim Dalı 
Doç. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Ticaret Hukuku Anabilim 

Dalı 
Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Anabilim 

Dalı 
Doç. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak. 

Hukuk Fakültesi 
Milletlerarası Özel Hukuk 

Anabilim Dalı 
Prof. Dr. 1 

Hukuk Fakültesi 
mezunu olmak. 

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur. 
İlan olunur. 7399/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünden: 

İLANEN TEBLİGATTIR 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 198 MADDESİ  

GEREĞİNCE EK TAHAKKUK 

Müdürlüğümüzden 05.12.2012 tarihinde 12220200TI149107 tescil sayısına kayden 

Halkalı Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen AX 7070 22 33 seri nolu TIR karnesi ile ilgili olarak 

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün, Bölge Müdürlüğümüze muhatap 14.08.2014 

tarihli 2161247 sayılı yazıları eki Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Cengiz YUMUŞAKKAYA 

tarafından düzenlenen 03/03/2014 tarihli, 178- B/01 sayılı İdari Soruşturma Raporuna istinaden 

Müdürlüğümüzce 29.09.2014 tarihli 3034118 sayılı ek tahakkuk tebligat yazımız Mustafa 

AVUTMUŞLU'nun bilinen adresine tebliğ yapılamadığından Müdürlüğümüze iade edilmiştir. 

Gümrük Kanununun 242. maddesi uyarınca bu vergilere karşı 15 gün içinde Trakya 

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne itirazda bulunmak mümkündür. 

Belirtilen süreler içinde düzeltme talebinde yada itirazda bulunulmadığı takdirde vergiler 

kesinleşir. 

Vadesinde ödenmeyen vergiler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 

Hakkındaki Kanunun 51. maddesi gereği gecikme zammına tabi olup, müracaat tarihinde gecikme 

faizi hesaplaması yapılacaktır. Vadesinde ödenmeyen vergiler ayrıca anılan Kanun çerçevesinde 

cebri tahsil ve takibe konu edileceğinin bilinmesi 7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlanen 

Tebliğ olunur. 

 

SIRA 

NO TARİH SAYI ADI SOYADI 

EK TAHAKKUK 

TUTARI  

1 29/09/2014 3034118 
Mustafa 

AVUTMUŞLU 

88.914,00-TL 

7.434,28-TL 

291.021,00-TL 

60.305,54-TL 

G.V. İlave G.V. Anti 

Damping V. KDV 

 7366/1-1 

————— 
İLANEN TEBLİGATTIR 

NURMET İTHALAT İHRACAT DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ile GÜÇLÜ ULUSLARARASI 

NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmalarına ait fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal nitelikte taklit 

olabileceği ve Fikri ve Sınai Haklar mevzuatına aykırı olduğu düşünülen eşyalarla ilgili olarak 

herhangi bir şikayette bulunmaması nedeniyle söz konusu eşyaların teslim alınması için 7201 

sayılı Tebligat Kanunu'nun 48 inci maddesi çerçevesinde söz konusu firma ve ortaklarının bilinen 

adreslerine yapılan tebligatlarımız tebliğ yapılamadığından Müdürlüğümüze iade edilmiştir. 
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4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 57/3 maddesi gereğince verilen süre içinde hak 

sahiplerince herhangi bir müracaatın olmaması ve buna ilişkin ihtiyari tedbir kararı getirilmediği 

anlaşılan mezkur eşyaların firma yetkilisine veya Kanuni temsilcisine teslimi gerekmekte olup, 

aynı kanunun 50. maddesi ve Kanununun uygulanmasına dair yayımlanan Gümrük 

Yönetmeliğinin 85. maddesi gereğince yazımızın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 

teslim alınması, aksi takdirde aynı Kanunun 177/2-b fıkrası gereğince tasfiye işlemine tabi 

tutulacağının bilinmesi İlanen Tebliğ olunur. 7367/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGATTIR 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 239 VE 241/3-J MADDELERİ  

GEREĞİNCE PARA CEZASI KARARLARI 

26.11.2008 tarihinde Mersin Gümrük Müdürlüğünce onaylı, işlem görmek üzere 

Müdürlüğümüze sevk edilen, XN60202953 seri nolu Tır Karnesi (08330100EX071560 

beyanname) muhteviyatı yükü taşıyan 33 R 3473 34 UG 6586 plakalı tır aracında yapılan 

aramada, 5607 sayılı Kanun hükümlerini ihlal eder nitelikte bir fiil tespit edilmesi üzerine, Edirne 

1. Asliye Ceza Mahkemesinin 24.02.2015 tarihli, 2013/90 Esas sayılı yazılarına istinaden 

Müdürlüğümüzce 29.04.2015 tarihli ve 15CK220200310 sayılı İdari Para Cezası Kararı 

düzenlenerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 48 inci maddesi çerçevesinde firması ve 

ortaklarının bilinen adreslerine yapılan tebligatlarımız tebliğ yapılamadığından Müdürlüğümüze 

iade edilmiştir. 

Kararlara karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 maddesi gereği itiraz hakkı mevcut 

olup, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Bölge Müdürlüğümüze itiraz edilmediği takdirde 

karar kesinleşmiş sayılır. 

Söz konusu ceza kararı muhteviyatı amme alacağı kesinleştikten sonra süresi içinde 

ödenmediği takdirde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre tahsil edileceğinin bilinmesi, 7201 sayılı Kanun hükümleri uyarınca İlanen Tebliğ olunur. 

 

SIRA 

NO TARİH SAYI FİRMA ADI 

CEZA 

TUTARI 

1 29/04/2015 15CK220200310 

Dameks Tarım Ürünleri Gıda tnş. San. ve 

Tic. Ltd. Şti. (Yeni ünvanı: Barsem Tarım 

Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi) 

170-TL 

 7368/1-1 
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Türk Standardları Enstitüsünden: 

Aşağıda ünvanı, belge no’su ve belge kapsamı belirtilen firmaların mevcut sözleşmeleri 

fesh edildiğinden mevcut Hizmet yeterlilik Belgelerinin geçerliliğinin kalmadığı, hizmet 

belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceği, aksine davranışın haksız rekabet 

hükümlerine göre hukuki kovuşturma ve ilgililerin sorumluluğuna sebep olacağı duyurulur. 

 

FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU 

BELGE 

NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 

KILIÇ AKARYAKIT NAK. 

OTOM. TURZ. DAY. TÜK. 

MAL. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11939 06-HYB-4430 03.07.2015 FİRMA İSTEĞİ 

HAS ERYILMAZ İNŞAAT 

AKARYAKIT MARKET GIDA 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11939 

TS 12820 
06-HYB-4395 03.07.2015 FİRMA İSTEĞİ 

BMS MEKANİK OTO 

KİRALAMA OTOM. SAN. TİC. 

İTH. İHR. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12047 06-HYB-2616 14.07.2015 FİRMA İSTEĞİ 

ATALAY TİC. VE SAN. KOLL. 

ŞTİ.-AYŞE ATALAY VE 

EVLATLARI 

ANKARA 

TS 11939 06-HYB-372 23.07.2015 FİRMA İSTEĞİ 

ATALAY TİC. VE SAN. KOLL. 

ŞTİ.-AYŞE ATALAY VE 

EVLATLARI-TEMELLİ 

ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 11939 

TS 12820 
06-HYB-2559 23.07.2015 FİRMA İSTEĞİ 

MUSTAFA OKUR BAŞ-ER 

OTOMOTİV-BAŞKENT 

ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 12047 06-HYB-4090 21.07.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

DORUKKAYA MATBAACILIK 

YAYINCILIK REKLAMCILIK 

MADENCİLİK ENERJİ VE 

İNŞ. A.Ş. 

ANKARA 

TS 11894 06-HYB-2443 06.07.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

TEKSERVİS TEKNİK CİH. 

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12850 

TS 12426 
06-HYB-177 02.07.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

DENİZLİ SANAYİ GAZLARI 

TİCARET A.Ş.OSTİM ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 13071 06-HYB-4124 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU 

BELGE 

NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 

DENİZLİ SANAYİ GAZLARI 

A.Ş.-ANKARA ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 13071 06-HYB-4113 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KIRIKKALE PETROL TİC. 

LTD. ŞTİ. 

KIRIKKALE 

TS 11939 

TS 12820 
06-HYB-4107 04.08.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

MEHMED SIDDIK ARİS-

SADIK PETROL 

ANKARA 

TS 12820 06-HYB-4097 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

AK-SER GRUP ENDÜSTRİYEL 

MUTFAK MAK. ELEK. İLİKT. 

HAV. VE SOĞ. İTH. İHR. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS 10079 

TS 12859 
06-HYB-4068 04.08.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

GRAFİKCİNİ YAZILIM 

BİLİŞİM ARGE REKLAM 

TURİZM BİOTEKNOLOJİ TİC. 

LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12540 06-HYB-4053 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

METAFORM BİLİŞİM VE 

İLETİŞİM TEKN. DAN. SAN. 

VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13149 06-HYB-3704 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ÖZKARAOĞLU HİDROLİK 

İNŞ. MAK. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13592 06-HYB-3701 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

CEMİL ŞAHİN-CE&SA TEKNİK 

ANKARA 
TS 12850 06-HYB-3648 04.08.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL 

RAFİNERİLERİ KIRIKKALE 

RAFİNERİSİ A.Ş. 

KIRIKKALE 

TS 11827 06-HYB-3225 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

LİNDE GAZ A.Ş. 

ANKARA 
TS 13071 06-HYB-2751 04.08.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KARGAZ GAZ SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13071 06-HYB-2696 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ÖZBİLİM İŞ MAKİNALARI 

KOMPRESÖR VE İNŞAAT 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12870 06-HYB-2303 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU 

BELGE 

NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 

KARAMANLAR BEYAZ 

EŞYA İNŞ. MALZ. TAŞ. GIDA 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12524 06-HYB-2287 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

MURAT DALDAL 

ANKARA 
TS 12664-1 06-HYB-2255 04.08.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

VENDEKA BİLGİ TEKNOLO-

JİLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12498 

TS 12540 

TS 12749 

TS 12845 

TS 13242 

TS 13401 

TS 13560 

TS 13164 

TS –HYB-1948 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

EMG TIP SİSTEMLERİ 

BİLGİSAYAR VE BÜRO MAK. 

TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13193 06-HYB-1892 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

TESLA TIBBİ SİSTEMLER VE 

ELEKT. SER. HİZ. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12426 06-HYB-1605 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

AÇIKEL OTO TAMİR VE 

YEDEK PARÇA-ABDULLAH 

AÇIKEL 

ANKARA 

TS 12664-1 06-HYB-1468 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

GİRAY ÖNDER-ÖNDER 

OTOGAZ-MONTAJ ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 12664-1 06-HYB-1428 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

KARTAŞ KARAOĞUZLAR 

OTOM. SAN. MAM. TİC. A.Ş. 

ANKARA 

TS 12664-1 06-HYB-1160 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

ÖNDER TİCARET-CEMAL 

ŞAHİN 

ANKARA 

TS 12664-1 06-HYB-998 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

AYTOK TARIM ENERJİ LPG 

BİLGİSAYAR MAK. KAĞ. 

SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11921 06-HYB-804 04.08.2015 
ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

MERT TEKNİK MAK. İNŞ. SU. 

POMP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12873 

TS 13460 
06-HYB-168 04.08.2015 

ARA KONTROL 

OLUMSUZ 

YORUM BASIN YAYIN SAN. 

LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 11894 06-HYB-663 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU 

BELGE 

NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 

TEKNOSİS ELEK. ELEKT. 

GÜV. SİS. BİL. TURZ. İNŞ. 

TEKS. GIDA SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12498 

TS 12849 

TS 12540 

06-HYB-666 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

BAYRAM KALKAN-PRESTİJ 

ELEKTRONİK 

ANKARA 

TS 10956 06-HYB-3694 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

İPEKYOLUM ORMAN ÜR. 

İNŞ. HAFR. NAK. GIDA TEM. 

HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12868 

TS 12867 

TS 12866 

TS 12706 

06-HYB-3708 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

SERKAN OKSAL 

ANKARA 

TS 12850 

TS 10079 
06-HYB-4088 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

TUĞBA CEYLAN CEYLAN 

ASANSÖR 

ANKARA 

TS EN 13015+A1 

TS 12255 
06-HYB-4093 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ÇINAR BİYOMEDİKAL 

CİHAZ VE TEKNOLOJİLERİ 

LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13005 

TS 12426 
06-HYB-4087 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

TAYASU GIDA İNŞ. TURZ. 

OTO SAN. VE DIŞ TİC. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS 8985 06-HYB-1441 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

OSMAN KARAVELİOĞLU-

PLATİN MÜHENDİSLİK 

ANKARA 

TS 13166 

TS 12498 

TS 12849 

TS 12540 

TS 12845 

TS 12739 

06-HYB-1933 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

İSMAİL YUMURTACI-

GLOBAL İHRACAT 

ASANSÖR MAKİNA SANAYİ 

ANKARA 

TS EN 13015+A1 

TS 12255 
06-HYB-3238 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

BORMALİFT ASANSÖR MAK. 

İNŞ. AATH. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS EN 13015+A1 

TS 12255 
06-HYB-1439 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

İNFORMATİK BİLİŞİM TEKNO-

LOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ.-ANKARA ŞUBESİ 

ANKARA 

TS 12498 06-HYB-2762 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 
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FİRMANIN ÜNVANI 

BELGE 

KONUSU 

BELGE 

NO 

FESİH 

TARİHİ FESİH GEREKÇESİ 

SEYAHAT TURZ. İNŞ. GIDA 

REK. TAŞ. SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12257 06-HYB-656 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

DKS GÜÇ SİSTEMLERİ MAK. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12510 06-HYB-3693 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ANSER PEYZAJ MİMARLIK 

İNŞ. TURZ. SERA SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12868 

TS 12867 

TS 12866 

TS 12706 

06-HYB-983 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ŞEKER YEMEK VE TEMİZLİK 

HİZMETLERİ PET. İNŞ. TURZ. 

NAK. TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 8985 06-HYB-4078 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ASLANLAR NAKLİYAT 

TAAH. PET. PAZ. VE TİC. 

LTD. ŞTİ.-HAYMANA ŞUBESİ 

TS 12820 06-HYB-2731 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

CUMHUR OTOMOTİV ELEK. 

ELEKT. İNŞ. GIDA MED. TUR. 

SAN.LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 8516 06-HYB-1175 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

NİSAN ARAÇ TİP ONAY 

DAN. MAK. MÜH. TEKS. 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13573 06-HYB-3691 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ÜMİT OTOMOTİV-ÜMİT 

KARGACI 

ANKARA 

TS 12664-1 06-HYB-3222 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

SAVRA İNŞ. MAK. MÜH. 

ÇEVRE DAN. SAN. TİC. LTD. 

ŞTİ. 

ANKARA 

TS 13573 06-HYB-3240 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ARTEM İNŞ. TAAH. SAN. VE 

TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12047 06-HYB-4086 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

ÇELİK GRUP YEDEK PARÇA 

SERVİS OTOM. SAN. VE TİC. 

LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12047 06-HYB-2277 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

MEDAP SAĞLIK 

HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 

ANKARA 

TS 12426 06-HYB-3642 04.08.2015 

BELGE YENİLEME 

TALEBİNDE 

BULUNMADIĞINDAN 

 7369/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7415/1-1 
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Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7427/1-1 



15 Ağustos 2015 – Sayı : 29446 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Ege Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletme 

Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7419/1-1 
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Çiftlikköy Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/64806 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çiftlikköy Kaymakamlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Çiftlikköy Kaymakamlığı Yazı 

İşleri Müdürlüğü 
İl/İlçe YALOVA/Çiftlikköy 

Adresi 
Çiftlik Mahallesi Atatürk Caddesi 

No: 83 
Tel-Faks 0 226 352 40 92 - 352 82 28 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ferman TERLER (TER-PA İnşaat)  

Adresi 

TER-PA İnşaat Taahhüt Bağlarbaşı 

Mahallesi Şehit Ömer Faydalı Caddesi 

No: 163/A Merkez YALOVA 

 

T.C. Kimlik No. 29245246004  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
29245246004  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4696 - YALOVA  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7393/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.02.77 

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2015 - 86 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2015 -1071 GAZİANTEP 

Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Hacıveliuşağı Mahallesi 115 ada,18 nolu parsel ile 

Tokmaklı Mahallesi, Harboğazı Mevkii sınırları içerisinde kalan Harboğazı Köprüsü taşınmazın 

tescil edilmesi için Kurulumuzda değerlendirilmesi talebine ilişkin; Kahramanmaraş İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 19.12.2014 tarih ve 4216 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarının 17.12.2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Hacıveliuşağı Mahallesi 115 ada, 18 nolu parsel ile 

Tokmaklı Mahallesi, Harboğazı Mevkii sınırları içerisinde kalan Harboğazı Köprüsünün Müze 

Müdürlüğü uzman raporu uyarınca 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak tesciline, taşınmazın koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplanması, 

Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği “1. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, kararımız eki 

tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),köprünün koruma alanının belirlenerek Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.00.695 

Toplantı Tarihi ve No : 29.05.2015 - 95 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 29.05.2015 - 1242 KAHRAMANMARAŞ 

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde, Kentsel Sit ve Yenileme 

Alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, tapunun 1758 ada, 79-80 parselinde kayıtlı taşınmazın 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilinin değerlendirilmesi talebine ilişkin 

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 18.03.2015 tarih ve 4051 sayılı yazısı, 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 20.05.2015 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde, Kentsel Sit ve Yenileme 

Alanı içerisinde, özel mülkiyete ait, tapunun 1758 ada, 79 parselde tescilli yapı bitişiğinde yer 

alan 1758 ada, 80 parselde kayıtlı taşınmazın geleneksel konut mimarisi özellikleri gösterdiği ve 

bitişiğindeki 79 nolu parseldeki yapı ile bütünlük arz ettiği anlaşıldığından 2863 sayılı yasa gereği 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline (OLUMLU), Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı “Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

Gruplanması, Bakım ve Onarımı” başlıklı ilke kararı gereği yapı grubunun 2. Grup olarak 

belirlenmesine, iki farklı parsel numarası alan tek yapının tescil fişinin 79 ve 80 parsel olarak 

revize edildiği şekilde uygun olduğuna, tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘2. Grup korunması 

gerekli kültür varlığıdır.’ şerhinin konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.06.2015 / 160 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 04.06.2015 / 1402 İSTANBUL 

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Köyü,122 ada, 16 parselde yer alan ve İstanbul 

1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.09.2013 tarih ve 736 sayılı kararı ile 

tescil edilen tabya yapıları ve yine aynı karar ile Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece 

ilçelerindeki koruganlara ilişkin tespit ve envanter çalışması yapılması istenen konu ile ilgili 

olarak Milli Savunma Bakanlığı’nın 05.11.2013 tarih ve 69816706-4220-7153-13/İnş. Eml. ve 

NATO Güv. Yat. D. Eml. Grp. Şht ve Kül. Var. Ynt.Ş 17321 sayılı ve 11.06.2014 tarih ve 

69816706-4220-111-14/İnş. Eml. ve NATO Güv. Yat. D. Eml. Grp. Şht ve Kül. Var. Ynt. Ş 9627 

sayılı yazıları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 21.03.2014 tarih ve 2014-896 sayılı 

yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, Arnavutköy – 36 nolu işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Yassıören Köyü, 122 ada, 16 parselde, İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri Müdürlüğü ve İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespitler doğrultusunda, parseldeki ve çevresindeki arkeolojik 

buluntular ile küçük koruganlar dikkatte alınarak ekli paftada işaretli alanın koruma alanı olarak 

belirlenmesine, bu alanda yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kuruldan izin alınmasına, 

İstanbul İli, Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde bulunan ve Milli Savunma 

Bakanlığınca “Açık Hava Müzesi” olarak değerlendirilmek üzere tescil talebinde bulunulan 

koruganlara ilişkin Kurulumuza iletilen bilgi ve belgelerin karar alınması için yetersiz olması 

sebebi ile bu ilçelerde yer alan koruganların tespit ve tescil çalışmalarına esas olmak üzere Milli 

Savunma Bakanlığınca ilgili Belediyeler ile koordinasyon sağlanarak koruganların üzerine 

işlenmiş olduğu güncel halihazır kadastral paftalar ve uydu fotoğraflarının Kurulumuza iletilmesi 

akabinde konunun değerlendirilebileceğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.05/91 

Toplantı Tarihi ve No : 26.06.2015-117            TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.06.2015-2529 KÜTAHYA 

Uşak İli, Ulubey İlçesi, Aşağı Mahallede yer alan, Kocatarla Höyükte sehven oluşan 

maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 25.02.2015 tarih ve 2224 sayılı ve 28.05.2015 tarih ve 2438 sayılı kararları ile 

Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

Müdürlük evrakına 23.06.2015 tarih ve 3641 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Ulubey İlçesi, Aşağı Mahallede yer alan, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 25.02.2015 tarih ve 2224 sayılı karar ile I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescillenen Kocatarla Höyüğün tescil kararı ile Kocatarla Höyüğü sit sınırının işli olduğu, kadastro 

haritasında koordinat derecesinin hatalı girilmesi nedeniyle sit sınırlarının kayması sonucu sehven 

oluşan maddi hatanın düzeltmesine yönelik alınan Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 28.05.2015 tarih ve 2438 sayılı kararında Kocatarla Höyüğü Ulubey Belediyesi 

sınırları içinde kalmasına rağmen Koruma Bölge Kurulu toplantısına Ulubey Belediye Başkanlığı 

temsilcisi yerine Uşak İl Özel İdaresi temsilcisinin çağırıldığı fark edilmiş olup, sehven oluşan 

maddi hata düzeltilmek üzere bu kez toplantıya Ulubey Belediye Başkanlığı temsilcisi 

çağrıldığından oluşan maddi hatanın giderildiğine; yapılan değerlendirme sonucunda; Kocatarla 

Höyüğünün I.(Birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ilişkin, alınan Kütahya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2015 tarih ve 2224 sayılı ve 28.05.2015 tarih 

ve 2438 sayılı kararlarının uygun olduğuna, karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.00/225 

Toplantı Tarihi ve No : 26.06.2015-117            TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.06.2015-2535 KÜTAHYA 

Uşak İli, Merkez İlçesi, Karacahisar Köyü, Karacahisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 03.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/619sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 

etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.03.2015 tarih ve 38092246-64.00/225-519 sayılı yazısı 

ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 30.03.2015 

tarih ve 81909224-307.99[64020001]-60958 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 58346687-299-2797 sayılı yazısı, İller Bankası Anonim 

Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 02.04.2015 tarih ve 44812147-202.99-8419 

sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 03.04.2015 tarih ve 

86141515-755.01/64745 sayılı yazısı Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve Kentsel İyileştirme 

Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/5990 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 510917705-611.99-276038 sayılı 

yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih 

ve 20913469-101.29.02-252631-42699 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 07.04.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.00/225-669 sayılı 

yazısı ve eki, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 14.04.2015 tarih ve 

85297090.170.03.01/1394 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.05.2015 tarih ve 3023 sayı ile 

kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Merkez İlçesi Karacahisar Köyü, Karacahisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 27.02.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Karacahisar Yerleşiminin I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil 

fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  64.04/90 

Toplantı Tarihi ve No : 26.06.2015-117   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 26.06.2015-2531 KÜTAHYA 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Ağaçbeyli Köyü, Ağaçbeyli Nekropolünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 25.03.2015 tarih ve 49969645.168.01/866 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 

etkilendiği kurumlardan kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 13.04.2015 tarih ve 38092246-165.02-64.04/90-696 sayılı 

yazısı ve eki, istenen kurum görüşlerinin iletildiği Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğünün 30.04.2015 tarih ve 51091705-611.99-275994 sayılı 

yazısı, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 12.05.2015 tarih 

ve 44812147-202.99-11957 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü’nün 11.05.2015 tarih ve 20913469-101.29.02-252817-42788 sayılı yazısı ve eki, 

Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün 21.05.2015 tarih ve 19177542-309.99[640520001]-

99326 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 25.05.2015 tarih ve 

86141515-755.01/100885 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı V. Bölge Müdürlüğünün 

29.05.2015 tarih ve 88570880-045.01-116619 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak İl Özel İdaresi, İmar ve 

Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 12.06.2015 tarih ve 26163249-750-Otomatik/8363 sayılı 

yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.04.2015 tarih ve 

38092246.165.02-64.04/90-740 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 

27.04.2015 tarih ve 62903469-170.03.01/131(Sivaslı) sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

23.06.2015 tarih ve 3637 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Uşak İli, Sivaslı İlçesi, Ağaçbeyli Köyü, Ağaçbeyli Nekropolünün I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 19.03.2015 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000 

ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Ağaçbeyli Nekropolünün I. 

(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil 

fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli 

olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.07.2015   153 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 09.07.2015   2365 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Barış Mahallesi, 108 ada, 20 parselde yer alan çeşmenin 

tescilinin talep edildiği Barış Mahallesi Muhtarı Şahin YAVUZ'un 26.03.2015 tarihli dilekçesi ile 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.07.2015 tarih ve 

645 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Barış Mahallesi, 108 ada, 20 parselde yer alan çeşmenin 

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazların grubunun "1" 

olarak belirlenmesine, taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), 

söz konusu taşınmazların koruma alanı olarak karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada 

koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.07.2015  - 152 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 08.07.2015 - 2361 SAFRANBOLU 

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 72 ada, 8 parselde yer alan 

taşınmazın tescilinin talep edildiği Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turiz Müdürlüğü'nün 

01.07.2015 tarih ve 647 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 29.04.2015 tarih ve 410 sayılı raporu okundu; ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda;  

Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 72 ada, 8 parselde yer alan 

taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması 

Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), taşınmazların grubunun 

"2" olarak belirlenmesine, taşınmazlara ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna 

(OLUMLU), söz konusu taşınmazların koruma alanı olarak karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli 

haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  47.00.823 

Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015-109   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.01.2015-2927 DİYARBAKIR 

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, sınırları içinde tapunun 860 ada 47 parselinde 

kalan  Kaya Mezarlarının tescil talebine ilişkin; Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

03.11.2014 gün ve 3140 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi,  belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Mardin İli, Artuklu İlçesi, Nur Mahallesi, sınırları içinde bulunan Kaya Mezarlarının; 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun 

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli  1/5000 ölçekli kadastral harita üzerine 

belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun  olduğuna, 

Nur Mahallesi Kaya Mezarlarının koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı 

Kanunun 17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun, Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  21.02/137 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2015- 125   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2015-3438 DİYARBAKIR 

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Alabuğday (Köyü) Mahallesinde bulunan, Kızılçay 

Köprüsünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

değerlendirilmesini konu alan Diyarbakır Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2011 

tarih ve 2982 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 03.06.2015 gün ve 2076 sayılı uzman raporu okundu.  Ekleri ile konuya ilişkin 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;  

Diyarbakır İli, Çermik İlçesi, Alabuğday (Köyü) Mahallesinde bulunan, Kızılçay 

Köprüsünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi kapsamında “korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı olarak” tescil edilmesine, koruma grubunun I.grup yapı ve koruma alanının da 

kararımız eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  21.01.104 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2015-125   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2015-3439 DİYARBAKIR 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Köseli Köyü sınırları içinde kalan  Gre Gevrike Höyüğünün 

tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13.01.2015 gün ve 

132 sayılı yazısı, ekleri ve konuya ilişkin bilgi,  belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;  

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi Köseli Köyü, sınırları içinde bulunan Gre Gevrike Höyüğü; 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun 

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli  harita üzerine belirlendiği şekliyle I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun  olduğuna, 

Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Gre Gevrike Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 

17. Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  21.01.2 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2015-125 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2015-3440 DİYARBAKIR 

Diyarbakır İli, Bismil İlçesi, Üçtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.05.1990 gün ve 471 sayılı kararıyla tescil edilen 

Üçtepe Höyüğü’ne ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun  17.12.2014 

gün ve 2789 sayılı kararı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 07.05.2015 gün 

ve 90049 sayılı yazısı okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2014 gün ve 2789 sayılı kararı ile onaylanan Diyarbakır İli, 

Bismil İlçesi, Üçtepe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Üçtepe Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik 

Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasında sehven 42 derece olarak yazılan dilim orta 

meridyeni bilgisinin 39 derece olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  21.11.9 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2015-125   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2015-3441    DİYARBAKIR 

Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Karahasan Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2009 gün ve 2123 sayılı kararıyla tescil 

edilen Panav Yerleşim Yeri’ne ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

17.12.2014 gün ve 2761 sayılı kararı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 

07.05.2015 gün ve 90049 sayılı yazısı okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.2014 gün ve 2761 sayılı kararı ile onaylanan Diyarbakır İli, 

Lice İlçesi, Karahasan Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan, Panav Yerleşim Yeri’nin I. Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren koordinatlı haritasında sehven 39 derece olarak yazılan dilim 

orta meridyeni bilgisinin 42 derece olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  47.01.229 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2015-126 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2015-3458 DİYARBAKIR 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi Köprübaşı Köyü sınırları içinde kalan  Gre Cırnık Höyüğünün 

tescil talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2015 gün ve 

1604 sayılı yazısı, ekleri ve konuya ilişkin bilgi,  belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;         

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi Köprübaşı Köyü, sınırları içinde bulunan Gre Cırnık Höyüğü; 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun 

Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli  harita üzerine belirlendiği şekliyle I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun  olduğuna, 

Ekli haritada sit sınırlarını gösteren koordinatlar içinde kalan parsellerin tapu kütüğü 

beyanlar hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

Gre Cırnık Höyüğünün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  72.05/9 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2015-126   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2015-3461   DİYARBAKIR 

Batman İli, Sason İlçesi, Çayırlı Köyü’nde bulunan tescilli Havari Petrus Manastırı’nın 

koruma alanının ve kadastral bilgilerinin belirlenmesi ilişkin; Koruma Bölge Kurulunun 

18.12.2009 tarih ve 2771 sayılı kararı ile Batman Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

12.05.2015 tarih ve 1210 sayılı kararı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda;  

Batman İli, Sason İlçesi, Çayırlı Köyü’nde bulunan tescilli Havari Petrus Manastırı’nın 

koruma alanı sınırlarının ekli haritada belirlendiği şekliyle uygun olduğuna,  

- Tescilli manastırın bulunduğu, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait Çayırlı Köyü, 101 ada 1 

nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine  “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” 

şerhinin bırakılması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  23.11/28 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015-127 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015-3476   DİYARBAKIR 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Saraybahçe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 18.02.2005 gün ve 187 sayılı 

kararıyla tescil edilen Çınaz I Höyüğü’nün, sit sınırlarının taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması ve tescil fişinin güncellenmesine 

ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 1142 sayılı yazısı 

ile Elazığ Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 183 (palu) sayılı yazısı okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, 

Saraybahçe Köyü sınırları dahilinde bulunan tapunun, Çınaz I Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,  

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, 

- Çınaz I Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  23.11/26 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015-127   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015-3477 DİYARBAKIR 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Saraybahçe Köyü sınırları dahilinde bulunan, Diyarbakır 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 08.10.1997 gün ve 1998 sayılı 

kararıyla tescil edilen Çınaz II  Höyüğü’nün, sit sınırlarının taşınmaz kültür varlıklarının Türkiye 

Ulusal Envanter Sistemi (TUES) kapsamında sayısallaştırılması ve tescil fişinin güncellenmesine 

ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.03.2015 tarih ve 1142 sayılı yazısı 

ile Elazığ Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 20.05.2015 tarih ve 183 (palu) sayılı yazısı okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının konum bilgilerinin Türkiye Ulusal Envanter Sistemi 

(TUES) kapsamında sayısallaştırılması amacı ile hazırlanan, Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, 

Saraybahçe Köyü sınırları dahilinde bulunan tapunun, Çınaz II Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı sınırlarını gösteren koordinatlı haritasının uygun olduğuna,    

- Güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna, 

- Çınaz II Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  23.11/27 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015-127   TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015-3478   DİYARBAKIR 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Saraybahçe (Çınaz) Köyü (Mah.), Lahne Mevkii sınırlarında 

bulunan Çınaz III Höyüğü’nün tescil talebine ilişkin; Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

19.03.2015 tarih ve 1149 sayılı yazısı ile Elazığ Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 22.04.2015 

tarih ve 130 sayılı yazısı okundu.  Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Elazığ İli, Kovancılar İlçesi, Saraybahçe (Çınaz) Köyü (Mah.), Lahne Mevkii sınırlarında 

bulunan Çınaz III Höyüğü; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden 

2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca sınırları ekli 1/5000 ölçekli 

harita üzerine belirlendiği şekliyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, 

- Sit sınırlarını gösteren koordinatlar içerisinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” şerhinin konulmasına, 

- Çınaz III Höyüğü’nün koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı Kanunun 17. 

Maddesi gereğince, Mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Madde’sinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine, 

karar verildi 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
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c - Çeşitli İlânlar
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