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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye İş Kurumundan:

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel istihdam bürolarının kurulması ve faa-

liyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esasların belirlen-

mesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci

maddesi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17 nci 18 inci ve

19 uncu maddeleri ile 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Geçici işçi: Geçici işçi sağlama sözleşmesi kapsamında özel istihdam bürosu aracı-

lığıyla başka bir işverene ait işyerinde çalıştırılan işçiyi,



ç) Geçici işçi çalıştıran işveren: Özel istihdam bürosundan geçici işçi sağlama sözleş-

mesi ile geçici iş ilişkisi kapsamında işçi temin eden işvereni,

d) Geçici işçi sağlama sözleşmesi: Özel istihdam bürosu ile işveren arasında işçinin, iş

görme edimini yerine getirmek üzere geçici iş ilişkisi kapsamında yapılan yazılı sözleşmeyi, 

e) Hizmet merkezi: Çalışma ve İş Kurumu hizmet merkezini,

f) İl müdürlüğü: Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünü,

g) İş sözleşmesi: Özel istihdam bürosunun geçici iş ilişkisi kurmasını teminen işçi ile

özel istihdam bürosu arasında yapılan sözleşmeyi,

ğ) Kanun: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununu,

h) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,

ı) Merkez büro: Özel istihdam bürosunun hukuki ve idari faaliyetleri ile aracılık faali-

yetinin yürütüldüğü yeri,

i) Nitelikli personel: Meslekî Yeterlilik Kurumunca onaylanan iş ve meslek danışmanı

meslekî yeterlilik belgesine sahip olan ya da en az ön lisans düzeyinde; bilgi yönetimi, büro

yönetimi ve yönetici asistanlığı, halkla ilişkiler ve tanıtım, insan kaynakları yönetimi, işletme

yönetimi bölümleri veya lisans düzeyinde; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, iş-

letme veya yönetim bilimleri fakültelerinden mezun olmuş kişiyi,

j) Özel istihdam bürosu: İş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çe-

şitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve/veya geçici iş ilişkisi kurma faa-

liyeti yürütmek üzere Kurum tarafından izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan

büroları,

k) Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi: 4857 sayılı Kanunun 7 nci mad-

desinde aranan koşullar çerçevesinde, Kurumca izin verilen özel istihdam bürosunun bir işve-

renle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak işçisini geçici olarak bu işverene devretmesini,

l) Şube: Merkez büroya bağlı olarak özel istihdam bürosu faaliyetlerini yürüten, bu-

lundukları yerin ticaret siciline kayıtlı ve Kuruma karşı sorumluluklarını yerine getirme yü-

kümlülüğünde olan, merkez büro ile aynı ilde ya da başka bir ilde kurulmuş ve merkez büronun

ticaret unvanını şube olduğunu belirterek kullanan birimi,

m) Teminat: Kanunun 17 nci maddesinde yer alan kat’î ve süresiz banka teminat mek-

tuplarını ya da nakit olarak ödenen Türk Lirasını,

n) Yetkili kişi: Özel istihdam bürosunu temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel İstihdam Bürolarının Aracılık Faaliyetleri

Aracılık faaliyetlerine ilişkin hükümler

MADDE 4 – (1) Özel istihdam büroları: 

a) İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti yapar. 

b) İşgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri yürütebilir. 

c) Mesleki eğitim düzenleyebilir.
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(2) Aracılık faaliyeti, iş arayanlar ya da işverenlerle bir işyerinde birebir görüşme ya-

pılarak ve/veya 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo,

televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın

araçlarından biri ile de görüşme yapılmaksızın sunulabilir.

(3) Özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için

aracılık faaliyeti yapamaz.

(4) Kurumdan izin almaksızın; bir işyerinde veya 5187 sayılı Kanunda yazılı araçlarla

ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları

ve benzeri yayın araçları ile iş ve işçi bulmaya aracılık yapılamaz. Basın ve yayın kuruluşları

ile diğer bilgi iletişim araçları vasıtasıyla iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti gösteren kişilere

ait reklam ve ilanların yayını yapılamaz.

(5) Özel istihdam bürolarının aracılık faaliyeti kapsamında yurt dışına işçi göndermesi

hâlinde, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur.

(6) Özel istihdam bürolarının aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak;

a) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülenler dışında, iş arayanlarla bedel alınması

konusunda yapılan anlaşmalar veya onlardan herhangi bir şekilde menfaat sağlamaları hâlinde

özel istihdam büroları ile işverenler arasında yapılmış bulunan anlaşmalar,

b) İşçinin kayıt dışı çalışması, sendikaya üye olması veya olmaması ya da asgari ücretin

altında ücret ödenmesi şartlarını taşıyan anlaşmalar,

c) Bir işverenin veya iş arayanın, işe yerleştirme faaliyeti için diğer özel istihdam bü-

rolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaşmalar,

geçersizdir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel İstihdam Bürolarının Geçici İş İlişkisi Faaliyetleri

Geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller ve süreler

MADDE 5 – (1) Kurumca izin verilen özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kurabilir.

(2) Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, Kurumca izin verilen özel istih-

dam bürosunun bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak

bu işverene devri ile;

a) 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde be-

lirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâl-

lerde,

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde,

ç) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

d) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde et-

kileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

e) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını

gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,

f) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde,

kurulabilir.
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(3) Geçici işçi sağlama sözleşmesi; ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı

süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan

hâllerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir. Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (f) bendi

hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran

işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalış-

tıramaz.

(4) Kurumdan izin almaksızın bir işyerinde veya 5187 sayılı Kanunda yazılı araçlarla

ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları

ve benzeri yayın araçları ile geçici iş ilişkisi kurulamaz. Basın ve yayın kuruluşları ile diğer

bilgi iletişim araçları vasıtasıyla Kurumdan izin almadan geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti gös-

teren kişilere ait reklam ve ilanların yayını yapılamaz.

(5) Özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurmak suretiyle yurt dışına işçi gönder-

mesi hâlinde, işçilerin yurt dışı hizmet akitlerinin Kuruma onaylatılması zorunludur.

Geçici iş ilişkisinin kurulması

MADDE 6 – (1) Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur. 

(2) Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici

işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak ku-

rulur.

(3) Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi

sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam büro-

sunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yü-

kümlülükleri yer alır. 

(4) Sözleşmeye, geçici işçinin Kurumdan veya bir başka özel istihdam bürosundan hiz-

met almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren

veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz. 

(5) Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağ-

rılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç ayı geçemez.

Geçici iş ilişkisi kurulamayacak haller

MADDE 7 – (1) 4857 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılan

işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan

işyerlerinde bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş

ilişkisi kurulamaz. 

(2) Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 18/10/2012

tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 65 inci maddesi hükümleri

saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.

Geçici işçi çalıştırma koşulları

MADDE 8 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen durumlarda

geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçe-

mez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kuru-

labilir. 
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(2) İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri

dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

(3) Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi sayısı, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu

maddesinin uygulanmasında özel istihdam bürosu ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına

dâhil edilmez. 

(4) Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden iti-

baren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

Geçici işçi çalıştıran işverenin hak ve yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Geçici işçi çalıştıran işveren:

a) İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat

verme yetkisine sahiptir.

b) İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici işçisine bildirmek ve Kurum tarafından is-

tenecek belgeleri 25 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen sürelerle saklamakla yüküm-

lüdür.

c) Geçici işçinin iş kazası ve meslek hastalığı hâllerini özel istihdam bürosuna derhâl,

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 13 ve

14 üncü maddelerine göre ilgili mercilere bildirmekle yükümlüdür.

ç) Geçici işçileri çalıştıkları dönemlerde, işyerindeki sosyal hizmetlerden eşit muamele

ilkesince yararlandırır.

d) İşyerindeki geçici işçilerin istihdam durumuna ilişkin bilgileri varsa işyeri sendika

temsilcisine bildirmekle yükümlüdür.

e) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi-

nin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimleri vermekle ve iş sağlığı ve güvenliği açısından gereken

tedbirleri almakla yükümlüdür.

(2) Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel

çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı hâlinde

sağlanacak koşulların altında olamaz.

(3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen durumlarda kurulan geçici

iş ilişkisinde, geçici işçi çalıştıran işveren, işyerinde bir ayın üzerinde çalışan geçici işçilerin

ücretlerinin ödenip ödenmediğini çalıştığı süre boyunca her ay kontrol etmekle yükümlüdür. 

(4) Geçici işçi çalıştıran işveren, ödenmeyen ücretler mevcut ise bunlar ödenene kadar

özel istihdam bürosunun alacağını ödemeyerek, özel istihdam bürosunun alacağından mahsup

etmek kaydıyla geçici işçilerin en çok üç aya kadar olan ücretlerini doğrudan işçilerin banka

hesabına yatırır. 

(5) Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları, geçici işçi çalıştıran işveren

tarafından il müdürlüğüne veya hizmet merkezine ödeme gününden itibaren on beş gün içinde

bildirilir.

Geçici işçinin yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) Geçici işçi, işverenin vermekle yükümlü olduğu 6331 sayılı Kanunun

17 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen eğitimlere katılmakla yükümlüdür.
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(2) Geçici işçi, işyerine ve işe ilişkin olmak kaydıyla kusuru ile neden olduğu zarardan,

geçici işçi çalıştıran işverene karşı sorumludur.

(3) Geçici işçi, geçici işçi çalıştıran işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline

mahsup edilmek üzere avans veya borç alamaz.

Özel istihdam bürosunun yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin

devam etmesi hâlinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme ta-

rihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. Bu durumda, özel istihdam bü-

rosu işçinin geçici iş ilişkisinden kaynaklanan ücretinden, işçiyi gözetme borcundan ve sosyal

sigorta primlerinden sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere sorumludur.

(2) Özel istihdam bürosu işçisine ilişkin 6331 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun ile

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanundan doğan yükümlülükler, 4857 sayılı Kanunun 7 nci

maddesi saklı kalmak kaydıyla, özel istihdam bürosu tarafından yerine getirilir. 

(3) Özel istihdam bürosu geçici işçilerin ücretinin ödendiğini gösteren belgeleri aylık

olarak geçici işçi çalıştıran işverene ibraz etmekle yükümlüdür. 

(4) Geçici işçiler, çalışmadıkları dönemlerde özel istihdam bürosundaki eğitim ve çocuk

bakım hizmetlerinden yararlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Özel İstihdam Bürosu Faaliyet İzni ile Geçici İş İlişkisi Yetkisi 

İçin Gerekli Belge ve Koşullar 

Özel istihdam bürosu faaliyet izni için gerekli belgeler

MADDE 12 – (1) Özel istihdam bürosu açmak için başvuru formu ile birlikte;

a) Yetkili kişilere ait T.C. kimlik numarası beyanı ve yabancı uyruklu kişiler için Ba-

kanlıktan alınan çalışma izin belgesinin örneği,

b) Yetkili kişilere ait en az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin onaylı örneği, yurtdışı

okullardan mezun olanlar için yeminli mütercimlerce Türkçeye tercüme edilmiş diploma ör-

neği,

c) Yetkili kişilerin müflis olmadığına veya konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin

ticaret mahkemeleri ile icra, iflas dairesinden/müdürlüğünden alınmış belge,

ç) Yetkili kişilerin; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü

maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal

düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini ak-

lama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları ve buna dair yazılı adli sicil beyanı,

d) Çalıştırılacak nitelikli personelin bu Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığını gös-

terir belge veya onaylı örneği,
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e) Özel istihdam bürolarının, münhasıran iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapıl-

ması için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekâna

ve/veya internet sayfasına sahip olunduğuna ilişkin beyanı,

f) İş arayanlara, işe yerleştirmelere ve açık işlere ilişkin kayıtların ve istatistikî bilgilerin

elektronik ortamda derlenmesine, kayıt ve muhafazasına ve elektronik iletişime uygun teknik

donanıma sahip olunduğuna dair beyan,

g) Tacir sıfatı kazanmış olanlar için kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret sicili gaze-

teleri ile kayıtlı oldukları ticaret veya sanayi odalarından alınmış faaliyet belgesi, tacir sıfatı

taşımayan diğer tüzel kişiler için ise kurmuş oldukları iktisadi işletmenin iş ve işçi bulmaya

aracılık yapacağını içerir hükmün yer aldığı ticaret sicil, esnaf sicil kaydı, tüzük veya bunlara

ilişkin internet çıktısı,

ğ) Yetkili kişilere ait imza sirküleri,

h) Vergi numarası,

il müdürlüğü veya hizmet merkezine ibraz edilir. 

(2) Kurum tarafından ayrıca gerek görülmesi halinde, bu maddede sayılan koşulları is-

patlayıcı belgeler de istenebilir.

(3) Bu madde kapsamındaki belgeler aslı ibraz edilmek şartıyla Kurumca onaylanır.

Özel istihdam bürosu faaliyet izni için gerekli koşullar

MADDE 13 – (1) Özel istihdam bürosu faaliyet izni verilebilmesi için;

a) Kurum alacağının bulunmaması,

b) Kurumca belirlenen masraf karşılığının ödenmiş olması,

c) Başvuru tarihinde brüt asgari ücret tutarının yirmi katına denk gelen miktarda teminat

verilmesi,

gerekmektedir.

(2) Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda belgelerinde eksiklik bulunmayanlar-

dan; kat’i ve süresiz banka teminat mektubu ya da nakit teminat ile masraf karşılığı alındıktan

sonra izin verme işlemi tamamlanır.

(3) Yetkili kişiler, nitelikli personelde aranan şartları taşımaları halinde aynı zamanda

nitelikli personel de olabilir.

(4) Özel istihdam bürosu, izin başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin ti-

caret unvanlarının, ana faaliyetlerine uygun ibareleri taşıması gerekir.

Geçici iş ilişkisi yetkisi için gerekli koşullar 

MADDE 14 – (1) Başvuru tarihinden önceki iki yıl süresince kesintisiz faaliyet gösteren

Kuruma kayıtlı özel istihdam bürolarına;

a) Kurumca yapılacak inceleme sonucunda olumlu rapor düzenlenmiş olması,

b) Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere başvurulan tarihte brüt asgari ücret tuta-

rının iki yüz katına denk gelen miktarda teminat verilmiş olması,

c) Kurum alacağının bulunmaması,
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ç) Vadesi geçmiş vergi borcunun bulunmaması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari

para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya

vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilmiş,

taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış olması ve bu tecil,

taksitlendirme ve yapılandırmaların devam etmesi,

d) Uygun bir işyerine sahip olması,

hâlinde Kurum tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilir. 

(2) Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde, başvuru tarihinden önceki altı ay süresince

kesintisiz faaliyet gösteren Kuruma kayıtlı özel istihdam bürolarına, birinci fıkranın (b) ben-

dinde öngörülen teminat miktarının iki katı tutarında teminat verilmesi ve aynı fıkrada sayılan

diğer koşulları taşıması şartıyla, Kurum tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve izin verilmesi

MADDE 15 – (1) Özel istihdam bürosu faaliyet izni ile geçici iş ilişkisi kurma yetkisi

almak için yapılan başvurular, gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme yapılmak suretiyle en

geç bir ay içerisinde sonuçlandırılır. 

(2) İl müdürlüğü tarafından özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunması uygun

görülen ve/veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilen gerçek veya tüzel kişilere yazılı olarak

bilgi verilir ve özel istihdam bürosu izni ve/veya geçici iş ilişkisi kurma yetkisi sisteme kay-

dedilir ve Kurum internet sayfasında ilan edilir.

(3) Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tari-

hinden en az on beş gün önce yazılı talepte bulunulması, iznin verilmesinde aranan şartların

mevcut olması ve yenileme masraf karşılığı ödenmesi kaydıyla üçer yıllık sürelerle yenilene-

bilir.

İzin belgelerinin ilanı ve logo kullanımı

MADDE 16 – (1) Kurum tarafından verilen izin belgeleri, iş arayanlardan ücret alın-

mayacağı ve menfaat temin edilemeyeceği ifadesi ve ilgili il müdürlüğünün adres ve telefon-

larının yer aldığı bilgiler özel istihdam bürolarında herkesin görebileceği bir yere asılır. Özel

istihdam bürolarının internet ana sayfalarında da Kurum tarafından belirlenen şekilde bu bil-

gilere yer verilir.

(2) Özel istihdam büroları tarafından kullanılan her türlü başlıklı kâğıt, tabela, afiş ve

ilanlarda Kurumca belirlendiği şekilde logo kullanılması zorunludur.

Şube açılması

MADDE 17 – (1) Özel istihdam büroları, bulundukları yerin ticaret siciline kayıtlı ol-

mak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla aynı ilde veya başka bir ilde şube açabilir.

(2) Şube açabilmek için, nitelikli personel çalıştırma ve gerekli teminat yatırma zorun-

luluğu aranmaz.

(3) Özel istihdam büroları, Kurumdan izin almak şartıyla sistem ve markalarını 12 nci,

13 üncü ve 14 üncü maddelerinde sayılan koşulları yerine getiren üçüncü kişilere kullandırabilir

veya temsilcilik verebilirler.

(4) Özel istihdam büroları, şubelerinin faaliyetlerinden ve Kuruma karşı olan yüküm-

lülüklerinden birlikte sorumludur. 
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İmza yetkisi

MADDE 18 – (1) Özel istihdam bürolarının Kurumla yaptıkları yazışmalarda ve faa-

liyetleri ile ilgili hazırladıkları her türlü belgede özel istihdam bürosu kaşesinin bulunması zo-

runludur. 

(2) Yetkili kişiler kaşe altına atılan her türlü imzadan sorumlu olup, kendileri dışında

imza atabileceklere ilişkin düzenlenen belgeleri, istenildiğinde Kuruma ibraz etmekle yüküm-

lüdürler.

(3) Yetkili kişiler özel istihdam bürolarının internet ortamındaki faaliyetlerinden de so-

rumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teminat ve Masraf Karşılığı

Teminat miktarı

MADDE 19 – (1) Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda özel istihdam büroları; 

a) Faaliyet izni verilmeden önce 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince

brüt asgari ücret tutarının yirmi katına denk gelen miktarda,

b) Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilmeden önce 14 üncü maddenin birinci fıkrasının

(b) bendi gereğince brüt asgari ücret tutarının iki yüz katına denk gelen miktarda,

kat’î ve süresiz banka teminat mektubunu Kuruma ibraz etmek ya da nakit Türk Lirası

olarak Kuruma ödemek zorundadır.

(2) Özel istihdam bürosunun; işçi sayısı, iş hacmi, faaliyet alanı ve şube açıp açmaması

gibi hususlar değerlendirilerek geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere Kuruma başvurulan

tarihte brüt asgari ücret tutarının iki yüz katına denk gelen miktarda teminat miktarının yirmi

katına kadar artırılmasına Bakan yetkilidir.

(3) Teminat miktarları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere brüt asgari ücrete

göre yeniden hesaplanarak artırılır. Özel istihdam büroları şubat ayı sonuna kadar teminat mik-

tarını tamamlamak ya da ek teminat vermek zorundadır.

(4) Özel istihdam bürolarının iflası, kapatılması, aracılık faaliyeti veya geçici iş ilişkisi

kurma yetkisinin iptali ya da işçi ücretlerinin büro tarafından ödenmemesi hâllerinde, diğer

kanunlarda düzenlenen hükümlere bakılmaksızın işçi alacakları teminattan öncelikli olarak

ödenir.

Teminatın iadesi

MADDE 20 – (1) Özel istihdam bürosunun kendi isteğiyle aracılık faaliyetine veya

geçici iş ilişkisi kurma yetkisi kapsamındaki faaliyetine son vermesi hâlinde teminat, işçi ala-

cakları ile vergi dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum alacaklarının ödenmiş olduğunun

belgelenmesi şartıyla özel istihdam bürosunun talebi üzerine;

a) Yenileme talebinde bulunulmaması hâlinde izin süresinin bitiminden,

b) İzin süresi içinde büronun kendi faaliyetine son verme talebinden,

itibaren bir ay içerisinde iade edilir. 
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(2) Ancak, ödenmemiş alacakların bulunması hâlinde iade işlemi, alacaklar sırasıyla

mahsup edildikten sonra yapılır.

(3) İzin yenileme talebinin reddi hâlinde ise işçi alacakları ile vergi dairesi, Sosyal Gü-

venlik Kurumu ve Kurum alacaklarının mahsup edilmesinden sonra teminattan kalan miktar

kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde iade edilir.

(4) Özel istihdam bürosunun aracılık faaliyetinin ve/veya geçici iş ilişkisi kurma yet-

kisinin iptal edilmesi hâlinde alınan teminatlar; sırasıyla işçi alacakları ile vergi dairesi ve Sos-

yal Güvenlik Kurumunun özel istihdam bürosundan olan alacakları ödendikten sonra Kuruma

gelir kaydedilir.

Masraf karşılığı

MADDE 21 – (1) Özel istihdam bürosu izin başvuruları, yenileme işlemleri ile geçici

iş ilişkisi kurma yetkisi izni kapsamında alınacak masraf karşılığı Kurum tarafından her yıl ye-

niden belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Menfaat Temini, Ücret Alınabilecek Meslekler, Yazılı Sözleşme

Menfaat temini ve ücret alınabilecek meslekler

MADDE 22 – (1) Özel istihdam büroları, iş arayanlardan ve geçici iş ilişkisi ile çalış-

tırılacak işçilerden aracılık faaliyeti kapsamında ve aracılık faaliyetine yönelik olarak dü-

zenleyecekleri eğitimlerden menfaat temin edemez ve hizmet bedeli alamaz. Bu kapsamda

sunulacak eğitimlerin ücretleri sadece işverenden alınır. Ancak, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında da faaliyet gösteren özel istihdam büroları, ara-

cılık faaliyeti dışında sunacakları eğitimlerden ücret alabilir.

(2) Özel istihdam büroları aracılık faaliyetleri kapsamında sadece; profesyonel sporcu,

teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek gruplarında yer alanlar ile genel

müdür veya bu göreve eş ya da daha üst düzey yönetici pozisyonlarında işe yerleştirilecek ki-

şilerden ücret alabilir.

Yazılı sözleşme yapma zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Özel istihdam büroları, 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

mesleklerde ve görevlerde işe yerleştirmeler için işçi ve işveren ile yazılı sözleşme düzenler.

Yapılan sözleşmelerde; iş arayanın kimlik, meslek ve eğitim bilgileri, işyerine ait bilgiler, işe

yerleştirme karşılığı işçi veya işverenden alınacak ücret, işçinin çalışacağı işte alacağı brüt

ücret tutarı, yerleştirilen meslek veya pozisyona ilişkin hususların bulunması zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Özel İstihdam Bürolarının Bilgi Toplaması, Veri Kaydı ve Gizlilik

Bilgi toplama ve kullanma

MADDE 24 – (1) Özel istihdam büroları, iş arayanlara ve işverenlere ilişkin bilgileri

sadece iş ve işçi bulma faaliyeti için toplayabilir, işleme tabi tutabilir veya bunlardan yararla-

nabilir.

(2) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 4904 sayılı

Kanunun 19 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; özel istihdam bürosu, iş ve işçi bulmaya

aracılık için derlediği verileri bu amaçlar dışında kullanamaz.
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Kuruma bilgi, belge verme ve saklama zorunluluğu

MADDE 25 – (1) Özel istihdam büroları; faaliyet süresi içinde unvan, faaliyet alanı,

yetkili kişi, nitelikli personel, işyeri adresi, posta adresi, internet sayfası ve elektronik posta

adresi değişikliklerini on gün içinde izin başvurusunu yaptıkları il müdürlüklerine veya hizmet

merkezlerine bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep

edilmesi halinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.

(2) Özel istihdam büroları, yıl içerisinde yaptıkları iş ve işçi bulmaya ilişkin aracılık

faaliyeti, işgücü piyasası ile istihdam ve insan kaynaklarına yönelik hizmetleri, düzenledikleri

mesleki eğitim ve yetki verilmesi hâlinde kurdukları geçici iş ilişkisi ile ilgili bilgilerini kayıt

altına alır ve bu bilgileri Kurum internet sayfası üzerinden sisteme kaydeder. Bu verileri içeren

üçer aylık dönemlere ait raporlarını ise yine Kurum internet sayfası üzerinden Ocak, Nisan,

Temmuz ve Ekim aylarının yirminci günü sonuna  kadar Kuruma gönderir.

(3) Üçer aylık dönemsel raporların Kurumca incelenmesi ve değerlendirilmesi sonu-

cunda eksikliklerin tespit edilmesi hâlinde, raporun bir sureti eksikliklerin tamamlanması için

özel istihdam bürosuna gönderilir. Belirtilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde

raporun bir sureti gereği yapılmak üzere ilgili mercilere gönderilir.

(4) Özel istihdam büroları, düzenleme tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren;

a) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı

sözleşmeleri,

b) İş arayanlara ait kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini,

c) Geçici iş ilişkisi kapsamında; geçici iş sözleşmesi imzaladıkları işçilere ait kimlik,

eğitim, meslek bilgileri ile geçici işçi çalıştıran işverene ait bilgileri,

ç) Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile geçici iş sözleşmelerini,

d) İşe yerleştirilen kişilere ait kimlik, eğitim ve meslek bilgilerini,

e) İşverenlerden alınan açık işlere ait eğitim, meslek ve iletişim bilgilerini,

f) Kurumca onaylanan yurt dışı iş sözleşmelerini,

g) Yetkili kişi dışında imza atabilecek kişilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri,

beş yıl süreyle saklamak ve Kurumun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.

Gizlilik

MADDE 26 – (1) Özel istihdam bürolarından alınan bilgilerin Kurumca kullanımında,

bu bilgilerin hizmete özel olduğu hususu dikkate alınır ve bu bilgiler Kurum hizmetlerinden

başka amaçla kullanılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Özel İstihdam Bürosu İzni ile Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisinin İptali

Özel istihdam bürosu izninin iptali 

MADDE 27 – (1) Kurumca verilen özel istihdam bürosu kurma izni;

a) İzin verilmesi için aranan şartların kaybedilmesi veya taşınmadığının sonradan an-

laşılması,

b) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 26 ncı ve 27 nci madde

hükümlerine aykırı davranılması,
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c) Kurumdan izin almaksızın geçici iş ilişkisi faaliyeti yürütülmesi,

ç) 22 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen meslek mensupları dışında iş arayanlar-

dan doğrudan ya da dolaylı olarak ücret alınması veya menfaat sağlanması,

d) İş arayanlara veya açık işlere ilişkin bilgilerin iş ve işçi bulma faaliyetinden başka

bir amaçla toplanması ve/veya kullanılması,

e) İstenen bilgi veya belgeler ile işgücü piyasasının izlenmesi için gerekli olan iş ara-

yanlar, açık işler ve işe yerleştirmelerle ilgili istatistiklerin Kurumca belirlenen süre içerisinde

verilmemesi,

f) Çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi,

g) Yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerinin Kuruma onaylatıl-

maması,

ğ) 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında sayılan geçersiz anlaşmalardan herhangi birinin

yapılmış olması,

h) On iki ay boyunca hiçbir işe yerleştirmeye aracılık gerçekleştirilmemiş olması,

hallerinde iptal işlemi; birinci fıkranın (a), (c) ve (h) bentlerinde belirtilen durumların

tespitinde derhâl, diğer bentlerde sayılan durumlarda ise son fiilin tespit tarihinden geriye yö-

nelik iki yıllık süre içinde aynı bentlere üç kez veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının

tespiti ile gerçekleşir ve bu işlem sonucunda özel istihdam bürosuna üç yıl süre ile izin veril-

mez.

(2) Şubeler için uygulanan yaptırımlar da, özel istihdam bürolarının izninin iptalinde

dikkate alınır.

Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali 

MADDE 28 – (1) Kurumca verilen geçici iş ilişkisi kurma yetkisi;

a) Özel istihdam bürosu izninin iptal edilmesi,

b) Geçici iş ilişkisi kurulan işçi sayısının yüzde onunun ücretinin, ödeme gününden iti-

baren yirmi gün içinde mücbir sebeplere dayanmaksızın  ödenmemesi,

c) Bir yıl içinde en az bir işçinin ücretinin, en az üç defa sözleşme ile belirlenen ücretin

altında ödenmesi veya süresinde ödenmemesi,

ç) Yazılı sözleşme yapma şartına uyulmaması,

d) Geçici iş ilişkisine yönelik 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen sürelere

uyulmaması,

e) İş ilişkisinde, 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen eşit davranma il-

kesine aykırı davranılması,

f) Kayıt dışı işçi çalıştırıldığının tespit edilmesi,

durumlarında (a) ve (b) bentlerinde sayılan hâllerde derhâl; diğer bentlerde sayılan hâl-

lerde ise son fiilin tespit tarihinden geriye yönelik iki yıllık süre içinde aynı bentlere üç kez

veya ayrı bentlere altı kez aykırı davranıldığının tespit edilmesi hâlinde iptal edilir ve özel is-

tihdam bürosuna üç yıl süre ile yetki verilmez.

(2) Şubeler için uygulanan yaptırımlar da, geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptalinde

dikkate alınır.
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(3) Geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin iptali hâlinde; Kanun kapsamında yapılmış ve

devam eden sözleşmelerin uygulanmasına, sözleşmede belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar

devam edilir. Ancak, özel istihdam bürosu bu dönem içerisinde geçici iş ilişkisi kurma veya

geçici işçi sağlama sözleşmesini uzatma yetkisini kullanamaz.

(4) Herhangi bir nedenle özel istihdam bürosunun kapanması hâlinde geçici işçi çalış-

tıran işverene bu durumun tebliğ edilmesi ile geçici iş ilişkisi sona erer. İş ilişkisinin devam

etmesi durumunda, geçici işçi çalıştıran işverenle işçi arasında iş sözleşmesi kurulmuş olur. 

(5) Geçici işçinin iş ilişkisinden kaynaklanan alacakları 14 üncü maddenin birinci fık-

rasının (b) bendine göre alınan teminattan Kurumca öncelikli olarak ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Denetim ve İdari Para Cezaları

Denetim 

MADDE 29 – (1) Özel istihdam bürolarının faaliyetleri ile geçici iş ilişkisine yönelik

inceleme, denetim ve teftiş 4857 sayılı Kanunda yer alan teftiş, denetim ve soruşturma hüküm-

lerine göre Bakanlık iş müfettişlerince yapılır ve ilgili yaptırımlar uygulanır.

(2) 4857 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca Kuruma

yapılan şikâyet bildirimleri incelenmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir.

(3) Özel istihdam büroları iş müfettişlerinin istedikleri her türlü bilgi/belgeyi vermek

ve bu bilgi/belgelerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorun-

dadır.

İdari para cezası

MADDE 30 – (1) Özel istihdam bürolarının mevzuata aykırı faaliyetlerine yönelik,

Kanunun 20 nci maddesinde ve 4857 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve

usullere göre idari para cezası uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel

İstihdam Büroları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Özel istihdam bürolarında, 3 üncü maddenin birinci fıkra-

sının (i) bendi gereği çalıştırılması zorunlu olan personelde bulunması gereken nitelikler

1/1/2017 tarihine kadar aranmaz.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü

yürütür.
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Mersin Üniversitesinden:
MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından güz ve bahar yarıyıllarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul
ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim,

ikinci öğretim veya uzaktan öğretim yoluyla yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora
ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, ders, sınav ve benzeri tarihleri belirten takvimi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/Anasanat dalı (ABD/ASD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gaze-

te’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin
5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan ve enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan
anabilim dalını; söz konusu öğretim programı bir sanatla ilgili ise anasanat dalını,

ç) Anabilim/Anasanat dalı Başkanı: (c) bendinde tanımlanan akademik birimin başka-
nını,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesinde
yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde ek-
sikliklerini gidermek için en fazla bir takvim yılı süren ders tamamlama eğitimini,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde bilimsel konularda
rehberlik etmek üzere EYK tarafından atanan en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine
sahip öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulduğu proje çalışmasını,

ğ) DUS: Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
h) Enstitü: Üniversiteye bağlı ilgili enstitüleri,
ı) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü kurulunu,
i) Enstitü Müdürleri Kurulu (EMK): Rektör veya görevlendireceği bir rektör yardımcısı

başkanlığında Üniversite enstitü müdürlerinden oluşan ve çalışma esasları Senato tarafından
belirlenen kurulu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili enstitü yönetim kurulunu,
k) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,
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l) Öğrenci: Lisansüstü öğretim amacıyla enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
n) Özel öğrenci: Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla geçici kaydı yapılarak bir yarıyılda

en çok iki ders alma izni verilen ve izin verilen derslerin faaliyetleri dışında öğrencilik hakla-
rından yararlandırılmayan öğrenciyi,

o) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,
ö) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun ince-

lenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen yazılı bir rapordan oluşan
çalışmayı,

p) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu,
r) T.C.: Türkiye Cumhuriyetini,
s) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel ve/veya sanatsal bir çalışmayı,
ş) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
t) Ulusal kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamını,

u) Uzmanlık alan dersi: Öğretim elamanının, danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğren-
cisine bilimsel çalışma alanındaki bilgi, görgü ve tecrübelerini aktardığı, bilimsel etik hakkında
bilgilendirdiği, çalışma disiplini ve güncel literatürde araştırma yapma becerisini kazandırdığı
ve öğrencinin tez, sergi veya proje çalışmasının bilimsel temellerini oluşturduğu haftada 4 saat
olarak açılan, öğrenciye hitap eden, öğretim elemanının etkin olarak katıldığı, haftalık ders
programında günü, yeri ve saati belirlenmiş, EYK'nın danışman atamasını onaylamasıyla baş-
layan ve yarıyıl ve yaz tatillerinde de olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süre-
sinin bitimine kadar devam eden, sınav ücreti ödenmeyen teorik dersi,

ü) Üniversite: Mersin Üniversitesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğ-

retim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans; birinci öğretim, ikinci öğretim veya uzaktan öğretim
yoluyla yürütülen tezsiz yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora prog-
ramlarından oluşur.

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

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılacak lisansüstü programlar; güz ve bahar olmak üzere yarıyıl esa-

sına göre düzenlenir. Program açma teklifleri Yükseköğretim Kurulunun ilgili kararları çerçe-
vesinde, EK'nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) İlgili ABD/ASD kurulunun talebi, EK’nın önerisi, Senato onayı ve Yükseköğretim
Kurulu kararıyla mevcut ABD ve ASD’den farklı bir ad taşıyan bir başka lisansüstü program
da açılabilir.

(3) EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile lisansüstü eği-
tim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinler
arası bir ABD/ASD kurulabilir. Bu tür bir ABD/ASD başkanı, ilgili dekanların görüşleri alına-
rak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır.
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(4) İkinci lisansüstü öğretim programları tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimi Yüksek-
öğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve Yük-
seköğretim Kurulu kararı ile yürütülebilir.

(5) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ABD/ASD önerisi, EK'nın teklifi,
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca
belirlenir.

(6) Kurumların/kuruluşların uzman kadrolarını oluşturmaya yönelik olarak, ilgili ku-
rum, kuruluş ve Üniversite arasında eğitim veya işbirliği protokolü imzalanması halinde, bu
kurum veya kuruluşta çalışan lisans diplomasına sahip adayların yüksek lisans programlarına,
yüksek lisans diplomasına sahip adayların doktora programlarına kabulünde eğitim veya iş-
birliği protokolünde belirlenen koşullar geçerlidir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması,
sınavlarının uygulanma biçimi, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak proto-
koller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilan edilmesi
MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru
tarihini ve diğer hususları ilan edilmek üzere akademik takvimde belirtilen süreler içinde Rek-
törlük makamına sunarlar. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce verilir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, ilgili ABD/ASD görüşü ve EYK kararıyla

belirlenen kontenjan dahilinde Senato tarafından onaylanan esaslar doğrultusunda lisansüstü
programlara kabul edilirler.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bir yurt içi veya Yükseköğretim Kurulundan denkliğini almış olmak

şartıyla yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini
artırmak isteyenler, ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler başvurdukları dönem içinde, sadece ka-
yıtlı lisansüstü öğrencileri için açılan lisansüstü derslere kayıt yaptırabilirler.

(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğ-
renci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz; ancak asıl öğrenciler gibi,
dersi aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorun-
dadırlar.

(3) Özel öğrenciler ders almak için her öğretim yılı başında, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından belirlenen, öğrenim ücretini öderler.

(4) Bilimsel hazırlık dönemi öğrencileri kayıtlı oldukları programlarda özel öğrenci
olarak lisansüstü dersler alabilirler. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci
olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili
lisansüstü eğitiminde öğrencinin alması gereken toplam derslerin %50’sini geçemez.

(5) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak, istemeleri durumunda, al-
dıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir. Bu belgede özel öğrencilik statüleri belir-
tilir.
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Yatay geçiş ve değişim programları yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir li-

sansüstü programda en az bir yarıyılını başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara
yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş için başvuran öğrencinin not dökümü ve ders
içerikleri, ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından değerlendirilir. ABD/ASD Kurulu, ilgili öğren-
cinin başvurduğu programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir. Yatay geçiş değerlen-
dirmesi ilgili ABD/ASD Kurulu kararı ile enstitüye bildirilir. Yatay geçiş işlemi, ilgili EYK
kararı ile kesinleşir.

(2) Öğrenci değişim programlarına ilişkin uygulamalar, ilgili mevzuat ve Senatonun
belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülür.

Öğretim dili
MADDE 11 – (1) Enstitü programlarında öğretim dili Türkçedir. EK'nın önerisi ve Se-

natonun kararı ile belirli programlarda belirlenen dersler Yükseköğretim Kurulu tarafından izin
verilen dillerden birinde verilebilir. Sınavlar ve seminerler burada belirtilen dillerden birinde
yapılabilir ve tezler de yazılabilir.

(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-
rinin, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği şartlara sahip olmaları koşulu aranır.

Derslerin açılması ve yürütülmesi
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlarda ilk kez açılacak dersler, ilgili ABD/ASD

Kurulunun önerisi, EYK'nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
(2) Lisansüstü programlarındaki dersler, öğretim üyeleri veya ilgili ABD/ASD’de yeterli

öğretim üyesinin olmadığı durumlarda doktora/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim gö-
revlileri tarafından verilir. Gerekli görüldüğünde, ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK
kararı ile diğer ABD/ASD’deki veya farklı yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarındaki öğ-
retim üyelerine de ders verdirilebilir.

(3) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak
iki gruba ayırır. ABD/ASD Kurul kararı ile zorunlu derslerden tezli yüksek lisans için en az
bir en fazla iki ders, doktora veya sanatta yeterlik için en az bir en fazla üç ders ve bütünleşik
doktora veya bütünleşik sanatta yeterlik için en az iki en fazla dört ders zorunlu ders sayısı
olarak belirlenir ve ilgili EK kararıyla kesinleşir.

(4) Danışmanı atanan öğrenci dört ulusal kredilik uzmanlık alan dersini her yarıyıl al-
mak zorundadır. Uzmanlık alan dersi yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Tez çalışmasının
iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda, uzmanlık alan dersi birinci danışman tarafından
açılır.

(5) Bir ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanı en fazla sekiz ulusal kredilik, iki veya
daha fazla ABD/ASD’de görev alan öğretim elemanları ise en fazla 16 ulusal kredilik uzmanlık
alan dersi açabilirler.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde bazı dersler sadece uzaktan öğretim veya
hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından alınan lisansüstü dersler, EYK’nın kararı ile devam etmekte oldukları program
için geçerli sayılır.

(8) Bir lisansüstü öğrencisi bir öğretim elemanından bir program için en fazla üç ders
alabilir. Uzmanlık alan dersleri, seminer dersleri, Gelişim ve Öğrenme dersi, Öğretimde Plan-
lama ve Değerlendirme dersi, Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu
kapsamda değerlendirilmez.

(9) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda teorik ve/veya uygulamalı toplamda en fazla dokuz
kredilik lisansüstü ders açabilir. Uzmanlık alan dersleri, dönem projesi dersleri, seminer ders-
leri, Gelişim ve Öğrenme dersi, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersi, Bilimsel Araş-
tırma Yöntemleri dersi ve Bilimsel Etik dersi bu kapsamda değerlendirilmez.
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Danışman atanması ve danışman değişikliği
MADDE 13 – (1) Enstitü ABD/ASD'lerin tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

programlarına kesin kayıt yaptırmış öğrenciler için, öğrencinin çalışmak istediği konu ve öğ-
retim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, ilgili yarıyılın ders kayıt haftası içe-
risinde ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, ABD/ASD başkanlığı her öğrenci için ders se-
çiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya
doktora veya sanatta yeterlik diploması olan öğretim elemanını en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.

(3) Yüksek lisans programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için en az iki
yarıyıl boyunca bir ön lisans veya lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, en az bir yüksek
lisans tezi tamamlatmış ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek
lisans programında ders vermiş olmaları gerekir.

(5) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen lisansüstü tez
danışmanlığı üst sınırı 12'dir. Bir öğrenciye tez için birden fazla danışman atanması durumunda,
iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(6) Gerekli durumlarda öğrenci veya danışmanın talebi doğrultusunda gerekçeli
ABD/ASD Kurulu kararına dayanarak EYK danışman değişikliği yapabilir. Ancak önceki da-
nışmanın yazılı oluru olmaksızın yeni danışman tarafından öğrenciye aynı konuda lisansüstü
tez çalışması yaptırılamaz.

(7) Lisansüstü araştırmanın ya da çalışmanın niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği
durumlarda, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile yurt içindeki veya yurt dışındaki bir
yükseköğretim kurumundan aynı veya farklı bir ABD’den ya da Üniversite kadrosu dışından
en az doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden ikinci bir danışman atanabilir.

(8) İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir ku-
rumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden so-
na erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki öğrenciler için öğrencinin ve danışmanın birlikte
talebi halinde üç aya kadar EYK kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim ku-
rumu ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış
olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Aynı veya farklı enstitülerde olmak üzere bir öğretim elemanı aynı anda en fazla üç
ABD/ASD’de görev alabilir.

Kayıt yenileme
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı olan öğrenciler, her yarıyıl için aka-

demik takvimde belirtilen tarihlerde, varsa katkı payını/öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü
tarafından istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katkı payını veya
öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kaydı yenilenmez. Mazereti nedeniyle, kaydını aka-
demik takvimde belirtilen süreler içinde yaptıramayan öğrenci, kayıtların bitimini izleyen yedi
gün içinde mazeretlerini yazılı olarak ABD/ASD’ye bildirmeleri ve EYK kararı ile katkı payını
veya öğrenim ücretini kanuni gecikme faizi ile birlikte ödeyerek kaydını yaptırabilir. Kayıt sü-
resi içinde kaydını yenilemeyen öğrencinin kayıtlı olmadığı bu süre azami öğrenim süresine
sayılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları tezli, tezsiz ya da uzaktan öğretim prog-
ramlarına ait Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretleri ödemek ve ilgili enstitü
müdürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
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(3) Katkı payı, ders ücreti, ikinci öğretim ve benzeri ücretlerini ödemeyenlerin kaydı
yenilenmez, kendilerine öğrenci belgesi, staj yazısı, askerlik belgesi gibi belgeler verilmez ve
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Öğrencinin dilekçe ile başvurması halinde EYK kararı ile kayıtlı olduğu programla
ilişiği kesilir.

(5) Herhangi bir sebeple ilişiği kesilip daha sonra ilgili mevzuat gereği yeniden kayıt
yaptıran öğrencilerin intibakı ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yapılır.
Bu öğrencilerin ilişiği kesilmeden önceki öğrenimde geçen süreleri öğrenim sürelerinden sa-
yılır. Bunlardan tez döneminde olanlar için öncelikli olarak ilişik kesilmeden önceki danış-
manları yeniden atanabilir. Bu öğrenciler ders dönemi, doktora/sanatta yeterlik, tez dönemi ve
diğer hususlar bu Yönetmelikteki hükümlere tabidir.

Ders seçme
MADDE 15 – (1) Akademik takvimde belirtilen ders kaydı süresi içinde, danışman

onayı ile ders alarak ilgili programa kayıt yaptıran öğrenciler, ilgili akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde danışmanının uygun görüşünü alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan
farklı dersleri ekleyebilir ya da aldıkları bazı dersleri çıkarabilirler.

Derslere devam zorunluluğu ve sınavların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu vardır. Öğrenci,

derslerin en az %70'ine devam etmek zorundadır. Derslerin sınavları ve değerlendirme şekli
ile öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı
koşulları Senato tarafından belirlenebilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, sözlü, uygulamalı
ve/veya kağıt ortamında eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre
tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda
farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda so-
rulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının
kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması Yük-
seköğretim Kurulunun uygun gördüğü esaslara göre belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda yeterlik, tez izleme veya tez savunma sınavları, salt ço-
ğunluğun fiilen sınava katılması şartı ile diğer jüri üyesinin/üyelerinin şehir dışı ya da yurt dışında
bulunması durumunda sesli ve görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak da yapılabilir.

(4) Ders muafiyeti, kredi transferi, ulusal veya uluslararası öğrenci değişimi, yatay ge-
çiş, sınav notuna itiraz, izinli sayılma ve mazeret işlemlerine ilişkin hususlar Senato tarafından
belirlenir.

(5) Tezli yüksek lisansa kesin kayıt yaptıran öğrenci, almakla yükümlü olduğu Bilimsel
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik derslerinden muaf olmak için Enstitüye kesin kayıt ta-
rihinden itibaren beş iş günü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile birlikte şahsen
veya resmi vekiller aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce öğrenim
görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim belgesi (trans-
kript) eklenmelidir. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından beş iş günü içerisinde derslerin hangi
tarihte alındığına bakılmaksızın karara bağlanır.

(6) Doktoraya/Sanatta yeterliğe kesin kayıt yaptıran öğrenci, almakla yükümlü olduğu
Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme derslerinden muaf olmak için
kesin kayıt tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ile bir-
likte şahsen veya resmi vekiller aracılığıyla başvurabilir. Başvuru dilekçesinin ekine daha önce
öğrenim görülen yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ve öğrenim bel-
gesi (transkript) eklenmelidir. Muafiyet talebi ilgili EYK tarafından beş iş günü içerisinde ders-
lerin hangi tarihte alındığına bakılmaksızın karara bağlanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 17 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan, lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar
ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 18 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama, sanat alanında sanat yapıtlarını
yorumlama, değerlendirme ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 19 – (1) T.C. ve yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adaylar da

tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Mezun du-

rumda olabilecek adayların başvuruları kabul edilir, ancak diploma/mezuniyet belgelerini ilgili
programın giriş sınavı tarihinden beş gün öncesine kadar ilgili enstitüye teslim etmedikleri tak-
dirde başvuruları geçersiz sayılır.

b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan
denklik belgesi almış olmaları gerekir.

c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğre-
tim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi bel-
geler de geçerlidir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki
ABD/ASD'ye öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Yurtdışında ikamet eden Türk ve yabancı uyruklu adayların öğretim etkinliklerini iz-
leyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üniversitelerin
ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri gerekir.

d) İlgili ABD/ASD Kurulu gerekli görmesi halinde adaylardan portfolyo, niyet mektu-
bu, referans mektubu veya yabancı dil belgesi gibi ek belgeler talep edebilir. Başvuru için ge-
rekli ek belgeler ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile onaylanarak ilan edilir.

Giriş sınavı
MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların seçilme işlemi

ilgili ABD/ASD tarafından aşağıdaki yöntemlerden bir tanesi kullanılarak gerçekleştirilir.
a) Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden

farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm
esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden
bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde mülakat puanı alan
her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart
veya eşdeğer puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i esas alınarak tezli yüksek lisans giriş
puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı en az 65 olan adaylar ilgili ABD/ASD için
ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler.
Tezli yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek
olan, ALES puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik ve-
rilir. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı
kadar yedek aday ilanda belirtilir.
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b) Başvurularda yalnız ALES puan üstünlüğü dikkate alınarak ilan edilen kontenjan
kadar aday ilgili programa asıl olarak kabul edilir. En fazla asıl öğrenci sayısı kadar yedek aday
sıralama sonucunda belirlenir.

(2) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlara başvurularda, öğren-
cinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans me-
zuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not
sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi
yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans mezuniyet not or-
talamasının % 25’i, yetenek sınavı sonucunun % 50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonu-
cunun % 25’i alınarak tezli yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezli yüksek lisans giriş puanı
en az 65 olan adaylar ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sırala-
narak başvurulan programlara yerleştirilirler. Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan
lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen
şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtile-
bilir.

(3) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili
ABD/ASD'de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş
sınav jürisi Müdürün önerisi EYK kararı ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim
kurumundan ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt
MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptır-
maya hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır.
Kazanan adaylar, ilgili enstitü tarafından istenen belgeleri ilanda belirtilen süreler içinde ens-
titüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya
enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar
kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde ye-
dek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 22 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara, eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları programdan farklı alanlarda almış olan adaylar,
b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans derslerinden en az üç

en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından oluş-
turularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programı ilgili
ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, tezli yüksek lisans progra-
mını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık prog-
ramındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi
ve EYK’nın onayı ile tezli yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel ha-
zırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel
hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa
başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği ke-
silir.
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(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezli yüksek lisans
not ortalamasında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eği-
tim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az se-
kiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en
geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak
zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden veya ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile
diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebi-
lir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin Bilimsel Araştırma Yöntemleri
ve Bilimsel Etik derslerini almaları zorunludur. Kredisiz olan bu dersleri alan öğrenciler bu
derslerde başarılı veya başarısız olarak değerlendirilirler. Bu dersleri başarı ile tamamlayama-
yanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(5) Öğrenci, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden,
danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının önerisi,
EYK kararıyla, yabancı bir dilde verilen dersler dâhil en fazla iki ders alabilir.

(6) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve
üzerinden üç yıl geçmemiş olan en fazla iki dersi, danışmanın ve ABD/ASD başkanlığının öne-
risi ve EYK kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir.

(7) Disiplinler arası programlarda öğrenciye kayıtlı olduğu program dışındaki bir prog-
ram veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve ABD/ASD
başkanlığının önerisi, EYK kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil en fazla
dört ders aldırılabilir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarında, saydırılacak ve başka programlardan alınacak
derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü geçemez.

(9) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun 100 tam puan üzerinden
en az 70 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde,
dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilirler.

(10) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan
ders başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından
belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlendirilmez.
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(11) Süre şartına bakılmaksızın, danışmanının ve ilgili ABD/ASD Kurulunun önerileri
ve EYK kararı ile gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren yüksek lisans öğ-
rencisinin mezuniyetine karar verilebilir.

Tez önerisi ve tezin sonuçlanması
MADDE 24 – (1) Öğrencinin tez konusu, danışmanın görüşü, ilgili ABD/ASD kuru-

lunun önerisi ve EYK kararı ile kesinleşir. Hazırlanan tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna
kadar enstitüye bildirilir. Tez önerisine ilişkin değişiklikler, ABD/ASD Kurulu önerisi ve EYK
kararı ile yapılır. Tez başlığına ilişkin değişiklikler, tez savunma sınav jürisinin ve ABD/ASD
Kurulunun önerileri ve EYK kararı ile yapılır.

(2) Öğrenci tezini, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun biçimde yazmak ve be-
lirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezinin savun-
masından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamla-
yarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi
enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak
danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir.

(3) Tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak, ilgili ABD/ASD Kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir
yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
Öğrencinin ikinci tez danışmanı bulunması halinde ikinci danışman jüri üyesi olamaz. Zorunlu
hallerde tez sınavına katılamayan jüri üyeleri yerine, yeni jüri üyeleri atanabilir.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin üç nüshasını tez danışmanına teslim eder.
Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin
üç nüshasını ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile tez
savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda
EYK resen yeni bir jüri belirler. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Dilekçe
ile mazeretini tez savunma sınavının yapılacağı günden en geç bir gün önce beyan eden asıl
üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına
davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum
jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün ilgili enstitüye teslim edilir. Öğ-
renci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret
süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden tez savunma sınavına alınır. EYK’ya
mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma
sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, dinleyicilere kapalı bir otu-
rum yaparak tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul,
ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını
izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri
önünde yeniden savunur. Verilen düzeltme süreleri öğrencinin azami süresine dahildir. Bu sa-
vunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders
kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz
yüksek lisans diploması verilir.
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(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

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

(2) Diplomasını kaybeden ve bu durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni
bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD
programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi ana-
sanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez savunma sınavı sonrası yapılan ve başarılı bu-
lunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

(4) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim

kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar
ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı
MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan öğretim yoluyla veya ikinci lisansüstü öğretim olarak
da yürütülebilir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 28 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurtdışında ikamet eden Türk ve ya-

bancı uyruklu adaylar da tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.
b) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurulundan

denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Yurtdışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkin-

liklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üni-
versitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri
gerekir.
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(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul şartları, ilgili
ABD/ASD Kurulu önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek
istedikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı
MADDE 29 – (1) Başvurularda, öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not

sisteminden farklı ise öğrencinin lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan
not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan
üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 50 ve üzerinde mülakat
puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının %75’i ve mülakat sonucunun
%25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise, adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tez-
siz yüksek lisans giriş puanı belirlenir. Tezsiz yüksek lisans giriş puanı en az 50 olan adaylar
ilgili ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara puan sırasına göre sıralanarak başvurulan prog-
ramlara yerleştirilirler. Her program için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok
kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

(2) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili
ABD/ASD'de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş
sınav jürisi Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan
ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt hakkını kazanan adayların

listesi, EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya
hak kazanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan
adaylar, enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını
yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin
kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre ka-
yıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 31 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları tezsiz yüksek lisans programından farklı alanlarda

almış olan adaylar.
b) Lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans programlarından en

az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından
oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onaylanan bilimsel hazırlık programı
ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile tezsiz yüksek lisans programına yönelik dersler de alabilir. Bi-
limsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda
bilimsel hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları
programa başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile
ilişiği kesilir.
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(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, tezsiz yüksek lisans
not ortalamasında hesaba katılmaz.

(5) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında bilimsel hazırlık programı uy-
gulanmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden
az olmamak koşuluyla, en az on adet ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden
en az 70 puan olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir.

(4) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni ders alabilir. Yeni alınan ders, öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı olarak kabul
edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda değerlen-
dirilmez.

(5) Program kapsamında üçüncü yarıyılın sonunda başarısız olunan en fazla üç ders
için öğrenciye ek sınav hakkı tanınır. Üç dersten fazla başarısız ders olması halinde öğrencinin
program ile ilişiği kesilir. Ek sınavlar ilgili yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on iş günü içinde
yapılır.

(6) Öğrenci dönem projesi dersine en geç, ikinci yarıyılın sonuna kadar kayıt yaptırmak
ve dönem projesini EMK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı ya-
rıyıl sonunda vermek zorundadır.

(7) Öğrenci alacağı derslerin en çok üç tanesini, lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir.

(8) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi,
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek li-
sans programında alınan dersler ABD/ASD Kurulunun önerisi, EYK kararıyla tezli yüksek li-
sans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diploma
MADDE 33 – (1) Alınması gereken kredili derslerini ve dönem projesini tamamlayan

tezsiz yüksek lisans öğrencisine bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın kaybol-
ması ve durumun belgelenmesi halinde ikinci ve son kez yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü ABD/ASD
programının Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Doktora programının kapsamı
MADDE 34 – (1) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına;

hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri
diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan
uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını
tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların
başvurabileceği bir programdır.

Doktora programının amacı
MADDE 35 – (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 adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda
hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 36 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk adaylar

ile yabancı uyruklu adaylar da doktora programlarına kabul edilir.
(2) Programa başvuracak adaylar ilanda belirtilen süreler içerisinde istenilen belgelerle

birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı veya enstitü tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında
teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.
b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek-

öğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Adayların geçerli olan ALES’ten başvurdukları programın puan türünde tezli yüksek

lisans derecesi ile doktora programına başvurularda en az 55, lisans derecesi ile doktora prog-
ramına başvurularda en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle
doktora programına başvuran öğrencinin lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en
az 80 veya eşdeğeri bir puanı olması gerekir. Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak
olanların doktora programlarına kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans veya yüksek lisans
not ortalaması ve mülakat sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren
resmi belgeler de geçerlidir. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, ne-
den doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç
belgesi ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek dok-
tora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Öğrencinin yeni bir ALES
puan beyanı yoksa, yüksek lisans programına kayıt olduğu zaman beyan ettiği ALES puanı
doktora giriş sınavının değerlendirilmesinde kullanılır.

d) Doktora adaylarının ana dilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edi-
len merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavla-
rından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.
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e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği
ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların
ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için en az 50 TUS puanı, diş hekimliği fakültesi
mezunları için ise en az 50 DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını ta-
mamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına
başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz. Temel tıp puanı; TUS’ta temel tıp bilimleri
testinin birinci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde
edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Yüksek lisans derecesiyle
temel tıp bilimlerinde doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına kabulünde, temel
tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra lisans veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu esas alınır. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından
belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler de geçerlidir.
Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini
belirten kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi ve benzeri diğer belgeleri
ilgili enstitüye teslim etmeleri gereklidir.

f) Yurt dışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkin-
liklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üni-
versitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri
gerekir.

(4) Bütünleşik doktora programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD başkan-
lığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı doktora için ilan edilecek toplam kontenjanın yarı-
sını geçemez.

Giriş sınavı
MADDE 37 – (1) Başvurularda, öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet

not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans me-
zuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not
sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi
yapılır. Mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için;
lisans diploması ile başvuranlar için, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, ilgili puan tü-
ründe ALES standart puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i, yüksek lisans diploması ile
başvuranlar için; lisans mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet not or-
talamasının %15’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si, mülakat sonucunun
%25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(2) Tıp fakültesi mezunu olup, doğrudan doktora programına başlayan adaylar için;
mülakat sonucunda 100 tam puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için lisans
mezuniyeti not ortalamasının %25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının veya temel
tıp puanının %50’si, mülakat sonucunun %25’i alınarak doktora giriş puanı hesaplanır.

(3) Doktora giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80, yüksek lisans
derecesiyle kabul edilenler için en az 65 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kontenjanlara,
puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Doktora giriş puanları
eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES puanları da eşit ise
lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her program için belirtilen
şartları sağlayan adaylar arasından, en çok kontenjan sayısı kadar yedek aday ilanda belirtilir.

(4) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili
ABD/ASD’de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş
sınav jürisi Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan
ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.
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Kayıt
MADDE 38 – (1) Doktora programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi, EYK

kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar,
enstitü tarafından istenen belgeleri süresi içerisinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptı-
rırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul
edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt
yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına göre kayıtlarını
yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 39 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek ama-

cıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı bir

alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans veya yüksek lisans

programlarındaki derslerden en az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık programı
ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tarafından onay-
lanan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili doktora programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi
ve EYK’nın onayı ile doktora programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel hazırlık progra-
mında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel hazırlık prog-
ramındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa başlayabilirler.
Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, doktora not ortala-
masında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 40 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Enstitü ta-
rafından belirlenen, en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlamayan/tamam-
layamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, en
az 240 AKTS karşılığı olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans derecesi ile kabul edilen
öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan toplam kırk iki ulusal krediden az olmamak ko-
şuluyla 14 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.
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(5) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD Ku-
rulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının
ilgili ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de alabilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora programı için gerekli olan toplam krediye
sayılmaz.

(7) Doktora programına kayıtlı öğrencilerin kredisiz olan Gelişim ve Öğrenme ile Öğ-
retimde Planlama ve Değerlendirme derslerini almaları zorunludur. Bu kredisiz dersleri başarı
ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

(8) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden
en az 80 puan olması gerekir. Uzmanlık alan ve seminer derslerini alan öğrenciler bu derslerde
dersi yürüten öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendi-
rilir.

(9) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan ders,
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin tekrarı
olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu kapsamda
değerlendirilmez.

(10) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi
sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.

(11) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD Kurulunun önerileri ve EYK kararı ile
gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren doktora öğrencisinin mezuniyetine
karar verilebilir.

(12) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Doktora öğrencisinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili

konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığına yö-
nelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci
ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu
sınavlarını izleyen en geç otuz gün içerisinde olmak üzere güz ve bahar yarıyılları içerisinde
yılda iki kez yapılır. Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içe-
risinde tekrar sınava alınır.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD Kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan
ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Doktora yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini
seçer ve ABD/ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri
üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurt içi veya yurt dışı yük-
seköğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat
yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan
üyenin yerine yedek üye davet edilir.
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c) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda
başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden en
az 80 puan alınması gerekir. Yeterlik sınavı jüri üyeleri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu gerekçeleri ile değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi ve ABD/ASD başkanlığınca,
yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan adayların, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından lisans derecesi ile kabul edilenlerin en az 90 puan, yüksek lisans derecesiyle kabul
edilenlerin en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan almaları zorunludur.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı
ile ilişiği kesilir.

e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, bu 40 ıncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen toplam kredi miktarının
üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü
kararıyla belirlenecek dersi/dersleri başarmak zorundadır. Bu dersten/derslerden başarısız olan
öğrencilerin enstitü ile ilişiği kesilir.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile
tamamlamış bir öğrenci ilgili ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK onayı ile yüksek lisans
programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili

ABD/ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli
görüşü alınarak ilgili ABD/ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (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 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez önerisi savun-
masını izleyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay
süre verilir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam
etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay
içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen veya ge-
çerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde tez önerisi savunmasına girmeyen
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.
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(4) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık
ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 44 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini, Senato tarafından belir-

lenen esaslara uygun biçimde yazmak ve belirlenen tarihte jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana
ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile
birlikte karar verilmek üzere tez EYK'ya gönderilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için
en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili ABD/ASD
Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurt içi veya yurt dışından başka
bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD'den olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri
yurt içi veya yurt dışından başka bir yükseköğretim kurumundaki ilgili ABD/ASD’den olmak
üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin
doğal üyeleridir.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin üç nüshasını ABD/ASD aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç
bir ay içinde tezi bilimsel içerik açısından inceleyerek tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor
olarak hazırlarlar ve öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile
savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son
günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savunmasının
yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri sınavdan önce toplana-
rak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe ile mazeretini
tez savunma sınavı tarihinden en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üyeler yerine yedek
üyeler ilgili ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri
toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından
tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelen-
dirdiği ve bu mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden
itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti ka-
bul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum
yapar ve tez hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar,
ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir.
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(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tez savunma sınavında
başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte belirtilen şekilde bir tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(8) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 45 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora dip-
loması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.
Bu koşulları yerine getirmeyen/getiremeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü
ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde enstitü ABD/ASD’deki programın Yükseköğretim Ku-
rulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihi-
dir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Doktora diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da doktora yemini eder. Yemin
metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir
diploma hazırlanarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Sanatta yeterlik programının kapsamı
MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programı; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına

sahip olan öğrenciler ile yurt dışında lisans veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış
ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olan öğrencilerin baş-
vurabileceği sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve
sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programıdır.

Sanatta yeterlik programının amacı
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapmasını

ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ka-
zandırılmasını ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olma-
sını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin ve birlikte sunulacak olan
sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı çalışmaların;
sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme ve/veya bilinen
bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü, başvuru ve başvuru şartları
MADDE 48 – (1) T.C. vatandaşlarının yanı sıra yurt dışında ikamet eden Türk adaylar

ile yabancı uyruklu adaylar da sanatta yeterlik programlarına kabul edilirler.
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(2) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylar ilanda belirtilen süre içerisinde is-
tenilen belgelerle birlikte ilgili enstitüye başvururlar. Başvurularda istenilen belgelerin aslı
veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin
olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan aday-
lardan, başvuru sırasında teslim ettiği belgeler tekrar istenmez.

(3) Programa başvuracak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip

olmaları gerekir.
b) Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek-

öğretim Kurulundan denklik belgesi almış olmaları gerekir.
c) Adayların geçerli olan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde, güzel sanatlar

fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların
haricinde, tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en az 55,
lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda en az 80 ALES sözel standart pua-
nına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuran öğrencinin
lisans mezuniyet not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 veya eşdeğer bir puan olması gere-
kir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen diğer
uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans derece-
siyle sanatta yeterlik programına başvuracak adayların kabulünde, ALES puanının yanı sıra,
lisans ve yüksek lisans not ortalaması ile mülakat, yetenek sınavı ve portfolyo incelemesi so-
nuçları birlikte değerlendirilir. Başvurularda adayların; referans mektubu, neden sanatta yeterlik
yapmak istediklerini belirten bir kompozisyon, varsa uluslararası standart sınav sonuç belgesi
ve benzeri diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim etmesi gereklidir.

ç) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek sa-
natta yeterlik programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

d) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

e) Yurt dışında ikamet eden Türk adaylar ile yabancı uyruklu adayların öğretim etkin-
liklerini izleyebilecek kadar Türkçe bildiklerini; üniversitelerin Türk Dili bölümleri veya üni-
versitelerin ilgili merkezleri tarafından verilen Türkçe sınav sonuç belgesi ile belgelemeleri
gerekir.

(4) Bütünleşik sanatta yeterlik programına kabul edilecek öğrenci sayısına, ABD/ASD
başkanlığının önerisi ile EYK karar verir. Bu sayı sanatta yeterlik kontenjanının yarısını geçe-
mez.

(5) Sanatta yeterlik programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek iste-
dikleri en çok iki programa başvurabilirler.

Giriş sınavı
MADDE 49 – (1) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar ve diğer fakültelerin eş-

değer programlarından mezun olanların başvurularda, öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans
mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek
lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onaylanan not dönüşüm esaslarına göre yüz-
lük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100 tam puan üzerinden bir mülakat değer-
lendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde puan alan her bir aday için; lisans dip-
loması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i, yetenek sınavı sonucunun
%50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun %25’i, güzel sanatlar ile konservatuvarın
ilgili anasanat dallarına yüksek lisans diploması ile başvuran sanatta yeterlik adaylarında, lisans
mezuniyet not ortalamasının %10’u, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %15’i, yetenek sı-
navı sonucunun %50’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun %25’i alınarak sanatta
yeterlik giriş puanı hesaplanır.
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(2) Güzel sanatlar fakültesi/konservatuvar mezunu olmayan adayların başvurularında,
öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüzlük not sisteminden farklı
ise öğrencinin lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması Senato tarafından onay-
lanan not dönüşüm esaslarına göre yüzlük not sistemine dönüştürülür. Her bir aday için 100
tam puan üzerinden bir mülakat değerlendirmesi yapılır. Mülakat sonucunda 60 ve üzerinde
puan alan her bir aday için; lisans diploması ile başvuranlarda, lisans mezuniyet not ortalama-
sının %15’i, yetenek sınavı sonucunun %20’si, mülakat ve portfolyo incelemesi sonucunun
%15’i ve ilgili puan türünde ALES standart puanının %50’si alınarak sanatta yeterlik giriş
puanı hesaplanır.

(3) Sanatta yeterlik giriş puanı, lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 80, yüksek
lisans derecesiyle kabul edilenler için en az 65 olan adaylar, ABD/ASD için ilan edilen kon-
tenjanlara, puan sırasına göre sıralanarak başvurulan programlara yerleştirilirler. Sanatta ye-
terlik giriş puanları eşit olan adaylardan ilgili puan türündeki ALES puanı yüksek olan, ALES
puanları da eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Her prog-
ram için belirtilen şartları sağlayan adaylar arasından, en çok ilan edilen kontenjan sayısı kadar
yedek aday ilanda belirtilebilir.

(4) Giriş sınav jürisi ilgili ABD/ASD önerisi ve EYK kararı ile belirlenen ilgili
ABD/ASD'de görevli üç asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Gerekli hallerde, giriş
sınav jürisi Müdürün önerisi ile Üniversite içinden veya başka bir yükseköğretim kurumundan
ABD/ASD şartı aranmaksızın Rektörlük onayı ile oluşturulabilir.

Kayıt
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkını kazanan adayların listesi,

EYK kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüye kayıt yaptırmaya hak ka-
zanan adayların kesin kayıtları, akademik takvimde ilan edilen günlerde yapılır. Kazanan aday-
lar, enstitü tarafından istenen belgeleri belirtilen süre içerisinde enstitüye teslim ederek kesin
kayıtlarını yaptırırlar. Kayıt için adaylardan istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı
örneği kabul edilir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.
Kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen günlerde yedek adaylar başarı sırasına
göre kayıtlarını yaptırırlar.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 51 – (1) Nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla

bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumla-

rından almış olan adaylar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları sanatta yeterlik programından

farklı bir alanda almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programı uygulanacak öğrenciler için lisans veya kayıtlı oldukları

yüksek lisans programlarındaki derslerden en az üç en fazla altı dersten oluşan bilimsel hazırlık
programı ilgili ABD/ASD Kurulu tarafından oluşturularak ilgili enstitüye önerilir. EYK tara-
fından onaylanan bilimsel hazırlık programı ilgili ABD/ASD başkanlığınca yürütülür.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili sanatta yeterlik prog-
ramını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık
programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ABD/ASD Kurulunun
önerisi ve EYK’nın onayı ile sanatta yeterlik programına yönelik dersler de alabilir. Bilimsel
hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılı olup bu sürenin sonunda bilimsel
hazırlık programındaki tüm dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler başvurdukları programa
başlayabilirler. Bilimsel hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin enstitü ile ilişiği ke-
silir.
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(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tek-
rarı, kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri ge-
çerlidir. Bilimsel hazırlık dersleri not dökümü belgesinde görünür ancak, sanatta yeterlik not
ortalamasında hesaba katılmaz.

Öğrenim süresi ve dersler
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

(2) Sanatta yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden
oluşur. Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Enstitü tarafından belirlenen, en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir. Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalarını bu Maddede belirtilen sürelerde tamamlamayan/ta-
mamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik progra-
mına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş
olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler
için, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS karşılığı
olan; toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi adet ders, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmalarından; lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, en az 300 AKTS karşılığı olan Senato tarafından be-
lirlenen toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla 14 ders, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi uygulamalar ile tez önerisi ve tez çalışmalarından oluşur.

(4) Toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla, öğrenci, ilgili ABD/ASD Ku-
rulunun önerisi ve EYK kararı ile diğer yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarının
ilgili ABD/ASD programlarında verilmekte olan lisansüstü dersleri de alabilir.

(5) Yüksek lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik programı için gerekli olan
toplam krediye sayılmaz.

(6) Sanatta yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde
Planlama ve Değerlendirme derslerini ya da bu derslerin eşdeğeri olarak tanımlanan dersleri
almaları zorunludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenci tez savunma sınavına alın-
maz ve azami süresinin dolması halinde Enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden
en az 80 puan olması gerekir. Uzmanlık alan dersini alan öğrenciler bu dersten dersi yürüten
öğretim elemanı/elemanları tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(8) Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, aynı dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda
tekrar eder. Ancak öğrenci, başarısız olunan seçmeli dersin açılmaması durumunda veya zo-
runlu hallerde başarısız olduğu seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilir. Yeni alınan
ders, öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında başarısız olunan dersin
tekrarı olarak kabul edilir. İlgili ABD/ASD kurulları tarafından belirlenen zorunlu dersler bu
kapsamda değerlendirilmez.

(9) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen sanatta yeterlik öğrencileri, yüksek lisans
öğrenimi sırasında almış oldukları dersleri tekrar alamazlar.
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(10) Tez izleme komitesinin ve ilgili ABD/ASD Kurulunun önerileri ve EYK kararı ile
gerekli tüm mezuniyet koşullarını eksiksiz yerine getiren sanatta yeterlik öğrencisinin mezu-
niyetine karar verilebilir.

(11) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez veya sergi veya
proje çalışmasını bu Maddede belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez savunma sı-
navına giremeyen bir öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en
az yedi dersi, bir seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalarını ikinci
yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan sanatta yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına ge-
çebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; sanatta yeterlik programına kesin kayıt ta-
rihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve sanatta yeterlik çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup
olmadığına yönelik yapılan yeterlik sınavının esasları şunlardır:

a) Derslerini başarıyla tamamlayan lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci, en geç ye-
dinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları yarıyıl sonu sınavlarını izleyen
en geç 30 gün içinde olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında yılda iki kez yapılır. Sanatta ye-
terlik sınavında başarısız olan öğrenci, takip eden yarıyıl içerisinde tekrar sınava alınır.

b) Yeterlik sınavları, ABD/ASD Kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan
ve sürekli görev yapan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Sanatta yeterlik komitesi, beş asıl ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini
seçer ve ABD/ASD aracılığıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asıl jüri
üyelerinden en az ikisi ve yedek jüri üyelerinden en az biri farklı bir yurt içi veya yurt dışı yük-
seköğretim kurumunun ilgili bir ABD/ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat
yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan
üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde iki
bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı veya
bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100 tam puan üzerinden en az 80
puan alınması gerekir.  Yeterlik sınav jüri üyeleri öğrencinin yazılı, sözlü veya uygulama sı-
navlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, Sanatta Yeterlik Komitesi ve ilgili ABD/ASD başkanlığınca,
yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik komi-
tesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, ilgili prog-
ramda alınması gereken toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-
ler almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili

ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez iz-
leme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından
başka, farklı bir ABD/ASD’den en az bir üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması duru-
munda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili
ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 55 – (1) Sanatta 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 15 gün önce tez izleme komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD/ASD başkanlığınca, tez savunmasını iz-
leyen üç iş günü içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir. Düzeltme için bir ay süre verilir.
Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

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

(4) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre
azami süresinden sayılır.

(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. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar ya-
pılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki çalışma dönemi için yapılacak çalışma planı açıklanır.
Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik tezini hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tara-
fından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Sanatta yeterlik çalışmasının savun-
masından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci
tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim
kuruluna gönderilir.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak ilgili
ABD/ASD Kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri en az ikisi yurtiçi veya yurtdışından
başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere toplam beş asıl ve en az biri yurtiçi veya
yurtdışından başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden
oluşur. Tez izleme komitesinde yer alan üyeler bu jürinin doğal üyeleridir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin üç nüshasını danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak
belirtir ve tezleri ABD/ASD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışmasının kendilerine teslim edildiği ta-
rihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı
ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç
son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde tez savun-
masının yapılamaması durumunda EYK resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri savunma sına-
vından önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı
dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Jüri üyelerinden tez izleme komitesi üyeleri hariç dilekçe
ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asil üyeler yerine yedek üyeler ilgili
ABD/ASD başkanlığı tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde
öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına
alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu ma-
zeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün
içinde yeniden savunmaya alınır. EYK’ya mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da
mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı bir oturum
yaparak jüri üyelerinin raporlarını da dikkate almak suretiyle, tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı
verir. Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar,
ilgili ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Enstitü
ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç
altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta
yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bu-
lunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans
derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmelikte
belirtilen şekilde bir tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtil-
medikçe Üniversiteye aittir.

Diploma
MADDE 57 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta ye-
terlik diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ili-
şiği kesilir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak
kaydıyla Enstitü tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma
verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav ta-
rihidir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte İngilizce diploma eki verilir. Diploma eklerinde öğ-
rencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanan öğrenci EYK'da sanatta yeterlik ye-
mini eder. Yemin metninin içeriği Senato tarafından belirlenir.

(5) Diplomasını kaybeden ve durumu belgeleyen öğrenciye ikinci ve son kez yeni bir
diploma hazırlanarak verilir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeni kurulan ve gelişmekte olan akademik kurumlardaki araştırma görevlileri
MADDE 58 – (1) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji

enstitülerine lisansüstü eğitim yapmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, ilgili üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünün önerisi, danışmanı ve araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü
ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre lisansüstü prog-
ramlara kabul edilirler.

Özel anlaşmalar
MADDE 59 – (1) Üniversite ile resmi veya özel kurum ve kuruluşlar arasında yapılan

ve Senato tarafından onaylanan özel anlaşmalar çerçevesinde de lisansüstü eğitim yaptırmak
amacıyla öğrenci kabul edilir.

Disiplin
MADDE 60 – (1) Lisansüstü öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve

28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönet-
meliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 61 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve ilgili birimlerin kurul kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mer-

sin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süre-

ler, 2016-2017 eğitim-öğretim  yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 5 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(4) 20/4/2016 tarihinden önce kayıtlı olup iki lisansüstü programı aynı anda yürütmekte
olan öğrenciler, her iki programda da geçerli olmak üzere toplamda en çok iki ortak ders ala-
bilirler. Ancak ders saydırma işlemi EYK kararıyla gerçekleştirilir. Bu iki dersin dışında ta-
mamlanmış herhangi bir programda alınan hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırıla-
maz.

(5) 28/6/2008 tarihinde veya öncesinde bir sanatta yeterlik veya doktora programına
kayıtlı olup da yeterlik sınavına girmemiş veya girip de başaramamış olan öğrenciler; anadilleri
dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşde-
ğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan eşdeğeri bir puan al-
dıklarını belgelemeleri halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/44

İşyeri : Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Evren Mah. Gülbahar Cad. No:18/A Güneşli-Bağcılar/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1346702.034(Merkez)

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait iş-

yerlerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkez işyerinde alt işverenlik sözleşmesi ile

yürütülen hizmetlere ilişkin insan kaynağı destek hizmetinin verildiği, çalışanların da bu işe

özgü olan idari işlerde çalıştıkları, sözleşme konusu olan destek hizmeti işinin insan kaynağı

sağlanarak yönetiminin yürütüldüğü, aynı işverenliğe ait olan diğer işyerlerinde ise Türkiye

Vakıflar Bankası T.A.O. ile düzenlenmiş olan alt işverenlik sözleşmesine istinaden banka şu-

belerinde destek hizmetlerinin yürütüldüğü, işçilerin de destek hizmetleri kapsamında büro yö-

netimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri kapsamındaki işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan

işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iş-

kolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde yü-

rütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim

ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar ve-

rilmiştir.

—— • ——

KURUL KARARI

İçişleri Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Encümeninin 04.10.2016 tarih ve 2016/02 sayılı kararı ile;

1. Aşağıda sicil numarası, adı soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan 1 mülki idare

amirinin 30.11.2015 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yük-

seltilmesine;

karar verilmiştir.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/473 
KARAR NO : 2016/491 
Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

31/05/2016 tarihli ilamı ile 157/1 maddesi gereğince 3000 TL ADLĠ PARA cezası ile 
cezalandırılan Ġsmail ve ġükriye oğlu, 12/11/1993 doğumlu, Sinop, Ayancık, Aliköy mah/köy 
nüfusuna kayıtlı OZAN ÇALIġKAN tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ 
edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8310 
—— • —— 

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2014/393 
KARAR NO : 2014/249 
Kullanmak Ġçin UyuĢturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 05/11/2014 tarihli ilamı ile 191/1.f.2.c 
maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERĠ BIRAK. NED. DNT. SER. (CMK 231/8) 
cezası ile cezalandırılan Ali ve Sebahat oğlu, 10/10/1989 doğumlu, Kastamonu, Çatalzeytin, 
Çelebiler mah/köy nüfusuna kayıtlı FERDĠ ÇAĞLAR'a çıkarılan tüm tebligatlara rağmen 
bulunamamıĢ, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 
karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8311 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ÇATI TADĠLATI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı‘na ait Ankara Ġli, Haymana Ġlçesi, 

KayabaĢı Mahallesi, Pazar Caddesi, No: 1 adresinde bulunan binasına çatı tadilatı yaptırılması iĢi 
26 Ekim 2016 ÇarĢamba günü saat: 11.30‘da teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Haymana ġube BaĢkanlığı‘na (KayabaĢı Mahallesi, Pazar Caddesi No: 1/102) 
vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 30,00.-TL karĢılığında Türk Hava Kurumu Genel 
BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden 
veya THK Haymana ġube BaĢkanlığı‘ndan (KayabaĢı Mahallesi, Pazar Caddesi No: 1/102 
Haymana/ANKARA) temin edebilirler.  

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 80 - 303 73 55-57 
 THK Haymana ġube BaĢkanlığı (0 312) 658 16 04 
 8860/1-1 
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ĠHALEYE DAVET 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNĠZASYON PROJESĠ EK FĠNANSMANI 
(TKMP-EF) 

Kapsamında Yapılacak 
TKMP-EF Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması (3402 S.K./Ek-1) ÇalıĢmaları 

Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı 
Organizasyonu Ġhalesi 

IBRD Kredi No: 8541-TR 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Kalkınma Bankası‘ndan (IBRD), Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı (TKMP-EF)‘nin finansmanı için bir ikraz 
sağlamıĢ olup bu ikrazın bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün 
gerçekleĢtireceği TKMP-EF Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması (3402 S.K./Ek-1) 
ÇalıĢmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı Organizasyonu sözleĢmesi kapsamında yapılacak 
ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (bundan sonra Ġdare olarak 
anılacaktır). Ġstekli Firmaları Proje kapsamında aĢağıdaki organizasyon için satın alınacak 
hizmetleri (ihtiyaç duyulan ulaĢım, salon, yemek, konaklama ve diğer hizmetler) kapsayacak 
Ģekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir. 

19-24 ARALIK 2016 tarihleri arasında Antalya Ġli Belek, Lara, Side, Kızılağaç, 
Manavgat, Aksu ve Kundu Bölgesi sınırları içerisinde yapılması planlanan; 

―TKMP-EF Kadastro Haritalarının SayısallaĢtırılması 
(3402 S.K./Ek-1) ÇalıĢmaları Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı‖ 
Organizasyonu 
Bahsi geçen iĢler ile ilgili belirlenen asgari yeterlilik Ģartları, teklif verme koĢulları ve 

ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde ― ‗ihaleler‘ dosyasından‖ 
ulaĢılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir bütün olarak 
değerlendirilmelidir. 

Ġlgilenen teklif sahipleri ihale dokümanını 200 TL (Ġkiyüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü ‘nün Ziraat Bankası Bakanlıklar 
Ankara Kamu GiriĢimci ġubesindeki 7038550-5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması 
karĢılığında aĢağıda verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç 
duydukları ilave bilgileri aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. 
Dokümanları almak için yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 
Ana Bina, Üçüncü Kat, 322 numaralı oda,  
Dikmen Caddesi No: 14    06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĠYE 
Tel: +90 312 413 64 24     Fax: +90 312 413 64 02 
Teklifler, Teklif AçılıĢ tarihi olan 14 Kasım 2016 tarihinden itibaren 60 takvim günü 

süreyle geçerli olacak ve Teklif para birimi cinsinden Teklif Bedelinin en az %2‘si oranındaki bir 
geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 14 Kasım 2016 Pazartesi günü, saat 10:00‘a kadar 
teslim edilmelidir. 
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-10 numaralı oda (Genel Evrak),  
Dikmen Caddesi No:14    06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĠYE 
Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

aĢağıdaki adresteki toplantı salonunda saat 10:15‘de açılacaktır. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM ) 
Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda,  
Dikmen Caddesi No: 14    06100 Bakanlıklar ANKARA/TÜRKĠYE 
Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 
 8840/1-1 

—— • —— 
BOBĠN ÖN ġEKĠL VERME TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt Numarası : 2016/401624 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKĠġEHĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 
     türü ve miktarı : 1 adet Bobin Ön ġekil Verme Tezgahı, teknik Ģartnameye 

göre satın alınacaktır. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 25/10/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 
25/10/2016 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8774/1-1 
—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti BüyükĢehir Belediyesine ait olan, Ġmar Planında ―Akaryakıt ve LPG 

Ġstasyonu‖ kullanımında bulunan; Tapuda Atakum Ġlçesi, Balaç Mahallesi, F36B16D1D pafta, 
11894 ada, 1 no.lu parselde kayıtlı, 2.694,56 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taĢınmazın, tanzim 
olunan Ģartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca kapalı 
teklif usulü ile 1 peĢin, geri kalanı aylık olarak 5 eĢit taksitte ödenmek üzere satıĢı yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartnamesi, Samsun BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaĢkanlığı 
Gelirler ġube Müdürlüğü veznesine ¨ 500,00 (BEġYÜZ TÜRK LĠRASI) yatırılarak, alınacak 
makbuz aslının ibrazı karĢılığında, Emlak ve Ġstimlak Dairesi BaĢkanlığından temin edilecektir. 

3 - Söz konusu taĢınmazın Muhammen Bedeli toplam 12.000.000,00 (Oniki Milyon Türk 
Lirası)‘dır. 
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- Ġhalede yarıĢma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 
4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı ¨ 360.000,00 (Üç Yüz AltmıĢ Bin Türk Lirasıdır.) 
5 - Bahse konu Ġhale 27.10.2016 tarihinde, PerĢembe Günü Saat 15.30‘da BüyükĢehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi 
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLĠF USULÜ ile yapılacaktır. 

6 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 
A. Nüfus cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kiĢiler için) 
B. Kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.) 
C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
D. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge, 
a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kaydı olduğuna dair belge, 
b) Tüzel kiĢi olması durumunda, tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E. Ġmza Sirkülerinin verilmesi, 
a) Gerçek kiĢi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiĢ imza sirküleri, 
b) Tüzel kiĢiliğin olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye‘de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. 

c) Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi ve tüzel kiĢilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

F. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 
tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.Ġ.K.‘da belirtilen geçici teminat olarak 
kabul edilen değerler olmalıdır.) 

H. Ġhaleye katılanın BüyükĢehir Belediyesine problemli borcu ve iliĢiği olmadığına dair 
belge, 

Ġ. 2886 sayılı D.Ġ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan alınacak belge, 
K. Ġhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz. 
7 - Teklifler Ġhale günü olan 27.10.2016 PerĢembe günü Saat: 15.30‘a kadar, sıra numaralı 

alındılar karĢılığında Ġhale Komisyon BaĢkanlığına (Samsun BüyükĢehir Belediyesi Yazı ĠĢleri ve 
Kararlar Dairesi BaĢkanlığı- Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilecektir. 

- Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Komisyon BaĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat:15.30‘a kadar Komisyon 
BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon BaĢkanlığına verilen tekliflerin herhangi 
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. 8727/1-1 
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SAF ETĠL ALKOL SATIġ ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - EskiĢehir Alkol Fabrikasında üretilecek ± % 10 toleransı satıcı opsiyonunda asgari 

%(v/v) 96 lık 5.500.000 litre denatüre edilmemiĢ tarımsal kökenli saf etil alkolün satıĢ ihalesi, 
açık ihale usulüyle 11/11/2016 Cuma günü saat 14.00 de MithatpaĢa Caddesi No: 14 YeniĢehir / 
ANKARA adresinde bulunan Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü binası 6. katında 
yapılacaktır. Ġhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam edileceğinden 
isteklilerin ihale günü ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır bulunmaları 
gerekmektedir. 

2 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 11/11/2016 Cuma günü en geç saat 
14.00‘e kadar, Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü‘ ne vermeleri 
gerekmektedir. 

3 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar, nakit veya banka teminat mektubu olabilir. 

4 - Ġhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının %6‘sı oranında kesin teminat verecektir. 
5 - Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler, bu ilandan önce 

yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
6 - Ġhale ile ilgili Ģartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı - Dahili SatıĢ Müdürlüğü (Telefon: 0312 458 57 57 / 458 57 58 / Faks: 0312 - 458 58 15) 
mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi, KDV Dahil 200,- TL. karĢılığında temin de edilebilir. 
Ġhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili Ģartnameyi satın alması zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır. 
8 - Ġhaleye katılacak olanlardan istenilen belgeler aĢağıda belirtilmiĢ olup, teklif mektubu 

ve teminat mektubunun aslı, diğer belgelerin aslı yerine fotokopi veya suretlerinin verilmesi 
halinde ise bunların noterden onaylı olmaları gerekmektedir. 

a) Teklif Mektubu, 
b) Geçici Teminat, 
c) Ġmza Sirküleri, 
d) Temsil durumunda Noterden Onaylı Vekaletname (ihale tarihinden azami 1 ay önce 

düzenlenmiĢ olması gerekmektedir.) 
e) Her sayfası istekli veya kanuni vekili tarafından imzalanmıĢ Ģartname örneği, 
f) Ġsteklinin halen faaliyette olduğunu gösterir 2016 yılında alınmıĢ oda belgesi, 
g) Denatüre edilmemiĢ Etil Alkol tahsisine iliĢkin T.C. Tütün, Tütün Mamulleri ve 

Alkollü Ġçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan izin belgesi, 
h) Kapasite Raporu 
9 - Ġstekliler ihaleye çıkılan alkol miktarının tamamı için teklif verebilecekleri gibi 

500.000 litreden az olmamak üzere kısmi teklif de verebileceklerdir. 500.000 litrenin altında 
verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

10 - ġirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 8541/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar donanım, kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnameye uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, idari Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.10.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8847/1-1 
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AKTĠF NETWORK CĠHAZLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Bilgi ĠĢlem BaĢkanlığı ihtiyacı Aktif Network 

Cihazları, kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Extreme Networks markasına uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dıĢ zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte hazırlanan teknik Ģartnamenin, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/10/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30‘da evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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VERĠ MERKEZĠ ALTYAPI, DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı Veri 

Merkezi Altyapı, Donanım ve Yazılımın teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modeline uygun 

olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası ile Ofis Ticari ġartnamesi, ihale ek Ģartlar listesinin ve 

marka/modelinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. 

maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/10/2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik Ģartnamesine ve istenilen marka/modeline uygunluğunun 

belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare 

bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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DÜZELTME ĠLANI 2 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

01 Temmuz 2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan DB.G.15-02 

referanslı ihale ilanımızın 7. maddesinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz konusu 

madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

7 - Teklifler, aĢağıda belirtilen adrese 09.11.2016 tarihinde veya öncesinde teslim 

edilmelidir. Elektronik Teklif kabul edilmeyecektir. Geç gelen teklifler reddedilecektir. Teklifler, 

kamuya açık Ģekilde, isteklilerin temsilcileri ve bulunmak isteyen kiĢiler huzurunda aĢağıda 

belirtilen adreste tarihte açılacaktır:  

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Adres: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin Kat;  

Yargı ve Ġhale Komisyonu Odası  

Çankaya/ANKARA 

Posta Kodu : 06100 

Ülke : TÜRKĠYE 

Tarih : 09/11/2016 

Saat : 14.00 Türkiye Yerel Saati 8861/1/1-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 2 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Seventh item of IFB No:DB.G15-02 appeared in the Official Gazetes; 

Issue No: 29759 on July 01, 2016 and is updated as follows. 

7 - Bids must be delivered to the address below on or before November 09, 2016. 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened 

in the presence of the bidders‘ designated representatives and anyone who choose to attend at the 

address below:  

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation  

(TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)   

Adress: Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.  No: 2 Base Floor (Zemin Kat);  

Room of Adjudication and Procurement Commission  

Çankaya/ANKARA 

Zip Code: 06100 

Country :TURKEY 

Date : November 09, 2016 

Time : 2.00 p.m. Turkey Local Time 8861/2/1-1 
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5 ADET PĠST ÖZEL AYDINLATMA SĠSTEMLERĠ IġIK SEVĠYE ÖLÇÜM SETĠ  
TEMĠNĠ VE TESĠSĠ ĠġĠ DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14 ÜNCÜ  

MADDESĠNE GÖRE AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  
ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden: 
Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 
Ġhale Dosya Numarası : 2016/43 
1 - KuruluĢun  
a) Adresi : Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı (Konya Yolu 

Üzeri) No: 32 06560- YENĠMAHALLE/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : +90 (312) 204 20 00-204 23 40-204 23 41-204 23 48-

204 26 26 - 204 28 78 
  +90 (312) 212 81 58 
c) Ġhale dokümanının  
   görülebileceği adres  : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube 
Müdürlüğü Zemin Kat Z-136 No.lu Oda. 

2 - Ġhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı – 5 Adet, 
b) Teslim Yerleri : Ġzmir Adnan Menderes Havalimanı, Trabzon 

Havalimanı, Gaziantep Havalimanı, Erzurum 
Havalimanı, Van Ferit Melen Havalimanı 

c) Teslim tarihi : ĠĢin teslim süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren azami 
300 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  
a) Yapılacağı yer : DHMĠ Genel Müdürlüğü Binası içerisinde bulunan Satın 

Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 
b) Tarihi ve saati : 22.11.2016 saat 11.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 



11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77 

 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Ġdari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
4.1.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.7. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi,  
4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.9. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi, 
4.1.10. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 
gereken kriterler: 

4.2.1. Ġsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 
1- Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
2- Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

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

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

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
5- Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler 
4.2.2. Tedarik edilecek malların, orijinal katalogları, fotoğrafları, broĢürü, 
4.2.3. Üretici firmanın ürettiği Mobil ve Laboratuar sistemlere ait ICAO standartlarında 

ölçüm yaptığı, bağımsız laboratuarlar ya da bağımsız kuruluĢlarca gerekli testler yapılarak 
belgelendirilen sertifika, rapor vb. belgeler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 

tamamında %12 (yüzde oniki) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
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7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk Lirası) (KDV 

Dahil) karĢılığı istekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ istekli adres, vergi numarası vb. 
bilgilerinin mevcut olduğu antetli kağıda yazılmıĢ bir dilekçe ile Ġstekli yabancı ise; temsilci tayin 
ettiği firma yada kiĢiye ait ―istekli mümessili/temsilcisi‖ olduğuna dair belge ve bir dilekçe ile 
birlikte Satın Alma ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-
136 no.lu odadan satın alınabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı gerçek kiĢiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre 
kurulmuĢ tüzel kiĢilere doküman satıĢında EKAP‘a kayıtlı olma Ģartı aranacaktır. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı, DıĢ Satın Alma ġube Müdürlüğü Zemin kat Z-136 no.lu odaya elden teslim 
edebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - KuruluĢumuz bu ihalede 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi, ihale edip etmemekte, 
kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 8863/1-1 

—— • —— 
TCDD VAN GÖLÜ FERĠBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERĠLERĠNĠN 2016 YILI 

ĠHTĠYACI OLAN 20.000 KG DENĠZ DĠZEL 1000 SAE 40 NUMARA YAĞ 
SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2016/403590 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. 

Kale Mah. Eski Ahlat yolu üzeri No: 50    
13200 Tatvan/BĠTLĠS 

b) Telefon ve Faks Numarası  :  434 827 80 40    Fax: 0434 827 80 43 
c) Elektronik Posta Adresi  : vangoluferibotsatinalma@tcdd.gov.tr 
2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 

20.000 kg. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 
ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 
20/10/2016 PerĢembe günü saat:10:00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı, TCDD ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda 
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL 
bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8850/1-1 
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TAġINMAZ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 
Ünye Belediye Başkanlığından: 
MADDE 1 - AĢağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taĢınmaz 

2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale 
edilecektir. 

MADDE 2 - Ġhale Ünye Belediye BaĢkanlığında 24/10/2016 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 14.00‘de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

MADDE 3-Kiraya verilecek taĢınmaz malın; 
MAHALLESĠ / KÖYÜ: MEVKĠĠ: SOKAĞI: CĠNSĠ: NO: 
Çamurlu Mah. Devlet sahil yolu No: 32 de bulunan ekli krokide belirtildiği gibi 486 m2 

kapalı 800 m2 açık alan restaurant veya cafe olarak kullanılmak üzere taĢınmazın 10 Yıllık süre 
ile kiraya verilecektir. TaĢınmazın 2016 yılı kira bedeli net 180.000,- TL (yüz seksen bin) olup 
müteakip yıl kira bedeline bir önceki yıl kira bedelinin %10‘u kadar artıĢ tespiti edilecektir. 
Ġhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 1.800.000,00 TL (bir milyon 
sekizyüz bin TL) dır. TaĢınmazın yıllık kira bedeli peĢin olarak ödenecektir. 

MADDE 4 - ĠHALEYE GĠRECEKLERDEN ĠSTENĠLECEK BELGELER: 
A) GERÇEK KĠġĠLERDEN: 
• Ġkametgah belgesi, 
• Nüfus cüzdan sureti, 
• Noter tasdikli imza beyannamesi, 
• Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
• Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak giriĢim beyannamesi. 
• Ġsteklinin, Türkiye genelinde restaurant kafe vb gibi iĢletmecilik sektöründe birden fazla 

Ģubesi olan bir firma ile bayilik sözleĢmesi yaptığına dair belge. 
B) TÜZEL KĠġĠLERDEN: 
• Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

• Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti 
ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi), 

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 
• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
• Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. 
Ġsteklinin, Türkiye genelinde restaurant kafe vb gibi iĢletmecilik sektöründe birden fazla 

Ģubesi olan bir firma ile bayilik sözleĢmesi yaptığına dair belge. 
C) ORTAK GĠRĠġĠM OLMASI HALĠNDE; ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel 

kiĢilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler 
istenecektir. 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla; 
Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiĢ borcu olmadığına dair belge 

getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz 
MADDE 5 - AĢağıdaki Ģahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 
A - Ġdarenin; 
a) Harcama yetkilileri, 
b) Ġhale iĢlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 
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c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 
dahil) kan ve sıhri hısımları, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģahısların ortakları (bu Ģahısların yönetim 
kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 

B - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 83, 84 ve 85‘inci maddeleri ve diğer kanunlardaki 
hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar. 

MADDE 6 - TaĢınmaz malın kira süresi sözleĢmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) 
yıldır. 

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 olan Geçici 
teminat bedeli, 54.000 .- (elli dört bin) TL dir. 

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 
kadardır. 

MADDE 9 - Ġhaleye katılabilmek için: 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı devlet ihale kanununda 
açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak Ģarttır. 

MADDE 10 - Ġstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale 
günü olan 24.10.2016 tarihinde, saat 12.00‘ye kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri 
Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Ġstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen 
belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

(Posta ile gönderilen tekliflerinde yine aynı saate kadar Encümen komisyonuna ulaĢması 
Ģarttır.) 

MADDE 11 - Ġstekliler daha geniĢ bilgiyi ve ihaleye iliĢkin Ģartnameyi 500.- (beĢ yüz) TL 
karĢılığında Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.  

Ġdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 17. 
Maddesi gereğince ilan olunur. 8802/1-1 —— • —— 

ĠZOLASYON ĠġLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız ―Ġzolasyon ĠĢleri‖ T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine 

göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
Ġhale kayıt numarası : 2016/395643 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070 

KASTAMONU 
b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 
c) Elektronik posta adresi : - 
2 - Ġhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ġzolasyon ĠĢleri: 259 m2 
b) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Kastamonu ġeker Fabrikası 
c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasını ve iĢyeri teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanılmasına müteakip 50 takvim günü. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası - Ofis binası - Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 21.10.2016 Saat 14.00 
4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Kargo ve Posta yoluyla satıĢ bedeli (KDV 
Dahil) 120,00 TL‘dir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
Kargo ya da posta yoluyla alımlarda dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da 
eksik olmasından dolayı Ġdare hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 
ġefliği‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 
sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 8725/1-1 
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KAT KARġILIĞI KAPALI PAZAR YERĠ-KATLI OTOPARK-TĠCARET-KONUT TURĠZM 
ALANI YAPTIRILACAKTIR 

Kırklareli Belediye Başkanlığından: 
Adres : Karacaibrahim Mahallesi M. Kemal Bulvarı No: 3/KIRKLARELĠ 
Telefon / Faks Numarası : 0 288 214 10 45 - 0 288 214 12 00 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 

272 ada 229 parselde 27.569,48 m2 arsa alanı üzerine idaremizce hazırlanan avan proje üzerinden 
Ģartnamesi dahilinde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun (35/a) maddesi gereğince kapalı teklif 
usulünce kat karĢılığı Kapalı Pazar Yeri-Katlı Otopark-Ticaret-Konut Turizm alanı yaptırılacaktır. 

2 - Ġhale konusu taĢınmazın: 
Adı : Kırklareli Merkez Camiikebir Mahallesi Bademlik Mevkii 272 ada 

229 parsel Kat KarĢılığı Anahtar Teslimi ĠnĢaat Yapım ĠĢi. 
Ġli : Kırklareli 
Ġlçesi : Merkez 
Ada No : 272 
Parsel No : 229 
Mahallesi : Camiikebir Mahallesi 
Mevkii : Bademlik 
Cinsi : Betonarme - Karkas 
Ġmar Durumu : Ticari Alan 
Yüzölçümü : 27.569,48 m2 
Proje ĠnĢaat Alanı : 135.252 m2 
ĠĢin Süresi : 36 ay 
3 - Bahse konu kat karĢılığı yapım Ġhalesi 24/10/2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü 

saat 15.00‘ten itibaren B. Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. 
Ġhaleye konu kat karĢılığı yapım iĢi muhammen bedeli 123.997.040,00-TL 
(Yüzyirmiüçmilyondokuzyüzdoksanyedibinkırktürklirası) olup, geçici teminatı 3.719.911,20 - TL 
(üçmilyonyediyüzondokuzbindokuzyüzonbirtürklirasıyirmikuruĢ) dir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; verilecek kapalı teklif zarflarında aĢağıda 
istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur: 

1 - Ġç Zarfa Konulacak Belgeler: 
a - 2886 sayılı kanunun ilgili maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu 
b - Pay cetveli (doldurulmuĢ, iĢaretlenmiĢ ve imzalanmıĢ olarak) 
2 - DıĢ Zarfa Konulacak Belgeler: 
a - Ġç Zarf 
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 

veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.( Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen 
teminat mektupları süresiz, Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri 
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde ana paraya tekabül eden satıĢ 
değerleri esas alınır) 

c - ġartname bedeli 1.500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun 
ibraz edilmesi. 

d - 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden ihaleye katılmama cezası almadığına dair 
yazılı taahhütname. 

e - Ġlgili vergi Dairesinden onaylı son beĢ yıla ait vergi durumu bildirisi ile belgelerini 
vermesi. Son ilan tarihi itibariyle Belediyeden, Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi 
Dairesinden alınmıĢ Belediye borcu ile Prim ve Vergi borcu bulunmadığına dair belgeyi ibraz 
etmeleri Ģarttır. 

f - Gerçek kiĢilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya 
aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi, ihalenin yapıldığı yıl içinde Nüfus 
Müdürlüğünden alınmıĢ tasdikli Ġkametgah Belgesini, tebligat için Türkiye de adres göstermesi, 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2016 – Sayı : 29854 

 

Özel hukuk tüzel kiĢilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 
kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl 
içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 
kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza 
sirküleri veya vekaletnameyi, Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek 
karar defterinin onaylı fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair belge sunulması, Kamu tüzel 
kiĢilerinin ise, tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢileri 
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri Ģarttır. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif 
verilmesi halinde gerçek ya da tüzel kiĢiliklerin üstteki belgeleri ayrı ayrı sunmaları 
gerekmektedir. 

g - Talipli Ġhale öncesi Yer Görme Belgesi imzalayacaktır. Belge örneği Mali Hizmetler 
Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisinden temin edilebilir. 

h - YETERLĠLĠĞE ĠLĠġKĠN SUNULACAK BELGELER: 
- Ġhaleye Girecek olanların kendisi veya çalıĢacağı Alt Yükleniciye ait aĢağıda yer alan 

Araç ve Personel Taahhütnamelerini sunması gerekmektedir. 
Adet Mesleki Unvanı Mesleki Özellikleri 

1 ĠnĢaat mühendisi Asgari 3 yıl deneyimli 
1 Mimar Asgari 3 yıl deneyimli 
2 ĠnĢaat kalfası Asgari 3 yıl deneyimli 
1 Makine mühendisi Asgari 3 yıl deneyimli 
1 Elektrik mühendisi Asgari 3 yıl deneyimli 
1 ĠnĢaat teknikeri Asgari 3 yıl deneyimli 

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin iĢin baĢından sonuna kadar bu listede yazılı 
teknik elemanları Ģartnameye uygun olarak iĢ baĢında hazır bulunduracağına dair noterlikçe 
düzenlenmiĢ taahhütnameyi verceklerdir. 

- Noter onaylı yapı araçları taahhütmanesi. 
Cinsi Adet/metre 

Kamyon          2 adet 
Betoniyer          2 adet 
Vibratör          2 adet 
Kazıcı ve yükleyici iĢ makinası          1 adet 
Boru Ġskele takımı 1.000 metre 
Tünel kalıp 1.000 metre 

Müteahhit kendisinin veya Alt Yüklenicinin iĢin baĢından sonuna kadar bu listede yazılı 
yapı araçlarını Ģartnameye uygun olarak iĢ sırasında devamlı hazır bulunduracağına dair 
noterlikçe düzenlenmiĢ taahhütnameyi vereceklerdir. 

5 - Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması için yapılacak ihalede, inĢaatın brüt inĢaat alanı 
üzerinden idari Ģartnamede ve sözleĢme tasarısında belirtilen esaslar üzerinden hazırlanan avan 
projede belirtildiği üzere %30.33‘ünün (yüzdeotuznoktaotuzüç‘ü) Ġdareye verilmek üzere, Ġdareye 
nakit olarak ödenecek bedel olan 250.000,00 - TL (ikiyüzellibintürklirası)‘nin artırım yapılması 
sureti ile ihale edilecektir. 

6 - Ġhale ile ilgili Ģartname ve ekleri mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler 
Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisinde görülebilir veya 1.500,00- TL karĢılığında satın 
alınabilir. 

7 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde 
Ġhale ġartnamelerine ait hükümler uygulanacaktır. 

8 - Ġhaleye girecekler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 14.30‘a kadar Belediyemiz 
Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. 

9 - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
10 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29. maddesi gereğince Ġhale Komisyonu Ġhaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. 8557/1-1 
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KASTAMONU SEYDĠLER ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ 
ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi 
Bölgesi altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Merkez Mah. ġehit ġerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / 
KASTAMONU 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA) 

alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu 
inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : Seydiler / KASTAMONU 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 
baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) KeĢif Bedeli (2016 B.F. ile) : 21.846.289 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.529.240,23 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 27/10/2016 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 
konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5 - Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 
a- Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b- Anahtar Teknik Personel 
Ġsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalıĢmakta olan 1 

adet ĠnĢ. Yük. Mühendisi veya ĠnĢ. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma Ģartı aranmaktadır.  
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6 - Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 
a - Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
Ġsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3‘lük 100 HP), 1 adet TitreĢimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
F) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 
H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 
Ġ) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Merkez Mah. 
ġehit ġerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL 
karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  8843/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Arden Gıda ĠnĢ. San. ve Tic. Ltd. ġti‘nin G26-c2 no.lu paftada 1 adet petrol arama ruhsatı 

almak için 31.03.2016 tarihinde yapmıĢ bulunduğu müracaatından 29.09.2016 tarihli dilekçesiyle 
feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin 1‘inci fıkrası 
gereğince ilan olunur. 8837/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 
Karar Tarihi: 03.10.2016     Karar No: 6962 

ġĠRKETĠN: 
• TĠCARĠ UNVANI : Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ. 
• MERKEZ ADRESĠ : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 ġiĢli - ĠSTANBUL 
• TEBLĠGAT ADRESĠ : Ak Plaza YaĢam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510 Söğütözü 

ANKARA 
• MÜRACAAT TARĠHĠ : 19.08.2016 
RUHSATIN: 
• MAHĠYETĠ : Arama ruhsat sürelerinin uzatımı 
• SAHA ĠġARETLERĠ : X/A, B 
• KAPSADIĞI ĠLLER : Mardin, Diyarbakır 
• YÜZÖLÇÜMLERĠ : 49.789, 49.744 Hektar 
• HAK SIRA NUMARALARI : AR/ÇPA/4494, 4495 
• VERĠLĠġ TARĠHLERĠ : 04.01.2009 
TALEP: 
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 6/8. maddesine göre ruhsat sahalarında yapılan petrol 

keĢfinin geliĢtirilmesini teminen ilave süre verilmesi. 
KARAR: 
Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.ġ.‘nin sahip bulunduğu, yukarıda bölgeleri, 

saha iĢaretleri, illeri, yüzölçümleri ve hak sıra numaraları yazılı 2 adet petrol arama ruhsatının 
sürelerine, ham petrol keĢfi yapılan alanlarda keĢfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesine 
imkan vermek maksadıyla 04.01.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 6/8 
ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 04.01.2019 
tarihine kadar ikiĢer yıl süre ilave edilmesine karar verilmiĢtir. 8836/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Pursaklar Belediye Meclisinin 15.07.2016 gün ve 152 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 09.09.2016 gün ve 1756 sayılı kararı ile onaylanan 
―Pursaklar 95173 nolu adanın doğusunda bulunan park alanında trafo yerinin ayrılmasına yönelik 
1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği‖, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi 
gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya çıkartılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 8841/1-1 
—— • —— 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ĠPTAL ĠLANI 

06 Eylül 2016 tarih ve 29823 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ĠletiĢim Fakültesi 
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım Bölümü 1 adet Profesör Ġlanımız Rektörlüğümüzce iptal edilmiĢ olup 
ilgililere duyurulmaktadır. 8834/1-1 
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Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/126025 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı/Yükseköğretim Kurumları 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Mersin Üniversitesi Döner 
Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Mersin 

Adresi 
Çiftlikköy Kampüsü 33343 
YeniĢehir/Mersin 

Tel-Faks 0 324 241 00 85 - 0 324 241 00 87 

Posta Kodu 33343 / Mersin E-Mail donersermaye@mersin.edu.tr 
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Adamir Yapı Medikal Tic. ve San. 
Ltd. ġti. 

Fatma YAKAR 

Adresi 
Yenibaraj Mah. 68012 Sokak 
No:2-1 Aktur Nehir Evleri Kat: 7 
D: 13 Seyhan/Adana 

Yenibaraj Mah. 68012 Sokak        
No: 2-1 Aktur Nehir Evleri Kat: 7     
D: 13 Seyhan/Adana 

T.C. Kimlik No.  14698302070 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

ZiyapaĢa Vergi Dairesi 
0070608570 

 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 65710  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KĠK 

(X) 
b-4735 
KĠSK 

(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 
Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8859/1-1 
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğünden: 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/120861 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı (TPAO) Genel 
Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe ANKARA/ÇANKAYA 

Adresi Söğütözü Mh., 2180. Cd. No: 10  Tel-Faks (0312) 2072000 - (0312) 2869000 
Posta Kodu 06530 E-Mail tpaocc@tpao.gov.tr 
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Nefis Et Entegre Ziraat Temizlik 
Medikal Gıda Tarım Hayvancılık 
ĠnĢaat Petrol Nakliye ve Taahhüt 
Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret 
Limited ġirketi 

Enes ABA  

Adresi 
Bahçelievler Mahallesi Ahmet Arif 
Bulvarı No: 11/B Merkez/BATMAN 

Bahçelievler Mahallesi Ahmet Arif 
Bulvarı No: 11/B Merkez/BATMAN 

T.C. Kimlik No. - 37013255882 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6300398666 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Batman Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5491 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (18) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KĠK 

(  ) 
b-4735 
KĠSK 

(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 
Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 
Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan yasaklamalarda 

doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret veya Esnaf 

Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların dıĢındaki 

mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı Kanunun 26/2 

nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer 

alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 8844/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/301523 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi Alparslan TürkeĢ Cad. No:71 BeĢtepe Tel-Faks 
Tel: 3122075050-  
Faks: 3122075033 

Posta Kodu 06560 E-Mail satinalma@ormansu.gov.tr 
4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KÜPSAN Hayvancılık Tıbbi 
Malzemeler Orman Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Limited ġirketi  

 

Adresi 
Gölcükler Mahallesi 9 Eylül Cad.    
No: 8/1 Menderes/ĠZMĠR 

 

T.C. Kimlik No.   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6060218039  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ġzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Merkez-107501  
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KĠK 

(X) 
b-4735 
KĠSK 

(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
— Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/44)

KURUL KARARI
— 1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi

Hakkında Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 14/7/2016 Tarihli ve E: 2015/105, K: 2016/133 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/44, K: 2016/153 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 7/9/2016 Tarihli ve E: 2016/124, K: 2016/155 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


