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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/9526

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9529

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/9541

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                N. CANİKLİ                                       M. ŞİMŞEK                            N. KURTULMUŞ                         Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                      B. BOZDAĞ                         F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                      M. MÜEZZİNOĞLU                         M. ÖZHASEKİ                         M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                                    N. AVCI

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                                    F. IŞIK

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                    R. AKDAĞ                                               A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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SINIR TESPİT KARARLARI
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/831

5/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/832

5/12/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun geçici 10 uncu
madde hükmü gereği 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en
az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi is-
tekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru ola-
rak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça
ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapıla-
cak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli
personel olarak istihdam edilebilirler.

Bu madde kapsamında belirlenen pozisyonlar ilgili sınav birimince başvuru süresinin
bitiminden en az on beş gün önce olmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve Devlet
Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilir.

Adaylar sözlü sınava, ilan edilecek başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi, uzman
erbaş olarak çalıştığını gösterir hizmet belgesiyle birlikte en son başvuru günü mesai bitimine
kadar sınav birimine veya mahalli cumhuriyet başsavcılıklarına başvururlar.

Adaylar sadece bir adalet komisyonuna başvurabilirler. Adayın birden fazla adalet ko-
misyonuna başvurması durumunda tüm başvuruları geçersiz sayılır.

Başvurusu kabul edilen tüm adaylar boy kilo ölçümüne alınır. Başvurusu kabul edilen
adayların boy ve kilo ölçme işlemleri sınavı yapacak adalet komisyonu tarafından yapılarak
sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ilan edilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak
gerekir. Sözlü sınavda başarılı bulunanlar en yüksek puandan başlamak üzere sözlü sınav puan-
larına göre sıralanır ve ilan edilirler. Bu sıralama sonucunda ilanda belirtilen pozisyon sayısı
kadar asıl ve yeterli sayıda yedek aday belirlenir.

30/6/2017 tarihine kadar boş kalan ya da boşalan pozisyonlara yedek adaylar arasından
yerleştirme yapılabilir. Aynı komisyon içerisinde yedek aday listesinde yerleştirilebilecek aday
bulunmaması halinde diğer adalet komisyonları içerisinde yedek olarak bulunan istekliler ara-
sından bir defaya mahsus olmak üzere merkezi kura usulüyle yerleştirme yapılabilir. Herhangi
bir komisyon tarafından başarılı bulunan ancak sözleşme imzalama işlemlerinden feragat eden-
ler ve sözleşme imzaladığı halde göreve başlamayanlar ile herhangi bir sebeple görevinden ay-
rılanlar merkezi yedek yerleştirme kurasına katılamazlar.

Sınavı yapacak adalet komisyonları, sınava başvuru, başvuru formu, merkezi kura ve
sınava ilişkin diğer hususlar sınav ilanı ile belirlenir.

Sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları ile bu maddede hüküm bulunmayan
hallerde bu Yönetmeliğin, 2992 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesiyle çelişmeyen hüküm-
leri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

6 Aralık 2016 – Sayı : 29910                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR 

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 23/3/2012 tarihli ve 28242 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan
Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Planlar, varsa bölge için hazırlanmış bilimsel çalışmalar da dikkate alınarak 3194
sayılı Kanun ve 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekânsal Plan-
lar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (d) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“a) Bir alanın doğal sit alanı olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını
durdurur. Sit alanının etkileşim-geçiş sahası göz önünde bulundurularak varsa çevre düzeni
plan kararları ve notları, alanın sit statüsü dikkate alınarak yeniden gözden geçirilir ve Bakan-
lıkça onaylanır. 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korunan Alan-
ların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik gereğince yapılacak
yeniden değerlendirme sonucunda;

1) 1. Derece doğal sit alanı iken Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koru-
ma ve Kontrollü kullanım alanı olarak,

2) 2. ve 3. Derece doğal sit alanı iken Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü kullanım
alanı olarak, 

ilan edilen alanlarda yeni koruma amaçlı imar planları yapılıncaya kadar Korunan Alan-
ların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri ile yeni
statüler için belirlenen ilke kararlarına aykırı olmamak şartıyla yürürlükteki koruma amaçlı
imar planları geçerlidir.

b) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, önceki mekânsal planlar da dikkate
alınarak, Bölge Komisyonu tarafından üç ay içerisinde geçiş dönemi koruma esasları ve kul-
lanma şartları Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer. İlgili idareler söz konusu alanda üç yıl
içinde koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planlarını hazırlatıp incelenmek üzere il mü-
dürlüğüne iletir. İl müdürlüğü tarafından inceleme raporu ile birlikte planların Bölge Komis-
yonuna intikali sağlanır. Üç yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle planlar sonuçlandırılamadığı
takdirde Bölge Komisyonunca gerekçeli olarak bu süre uzatılabilir. Uzatılan süre içerisinde
geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları uygulanır.”  
“Kıyı alanlarında yapılacak yapı ve tesisler için sit alanı bütününde imar planı yapma ve etap-
lama şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.  

“(6) Bu planlar Bakanlıkça tespit edilen yer ile internet sayfasında 1 ay süreyle ilan edilir.”
“(7) Korunan alanlar dışında bulunan tescilli ağaç, ağaç toplulukları ve korunma alanını

içeren imar planları; tabiat varlıklarının korunma alanlarına ilişkin Tabiat Varlıkları Koruma
Bölge Komisyonunca verilen karara uygun olarak ilgili idaresince onaylanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. 

“(1) Korunan alanlarda yapılacak her tür ve ölçekteki planlarda uygulanacak gösterimlerde,
Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen gösterimlere uyulur.  Ancak planların özelliği,
verilecek kararların detaylı olması ve her alanın farklı nitelik taşıması nedeniyle, Tabiat Varlıklarını
Koruma Genel Müdürlüğünün onayı doğrultusunda  plana özgü gösterim kullanılabilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/3/2012 28242
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
HÜCRESEL SİSTEM ANTEN TESİSLERİ İLE TELSİZ ERİŞİM ŞEBEKELERİNİN 

PAYLAŞIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme sektöründe kaynakla-

rın etkin kullanımının sağlanması, yatırım ve hizmet giderleri ile görüntü ve çevre kirliliğinin
azaltılması, sürdürülebilir rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik altyapı yatırımlarının des-
teklenmesi ve gelecek teknolojiler için kapasite oluşturulması amacıyla hücresel sistemlere ait
anten tesisleri ile telsiz erişim şebekelerinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân
tanıyacak şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; hücresel sistemlere ait her türlü yayının GSM, IMT-

2000/UMTS ve IMT hizmetleri sunmak üzere yetkilendirilen işletmecilerin kendilerine tahsis
edilen frekanslar kullanılarak belirli emisyon noktalarından yapılmasını teminen anten tesisleri
ve telsiz erişim şebekelerinin birden fazla işletmeci tarafından kullanımına imkân tanıyacak
şekilde tasarımı, kurulumu ve paylaşımına ilişkin yükümlülükler ile söz konusu yükümlülük-
lerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak idari müeyyidelere ilişkin usul ve esasları kap-
sar.

(2) 8/9/2009 tarihli ve 27343 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Erişim ve Arabağlantı
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklıdır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleş-

me Kanununun 6 ncı maddesi, 12 nci maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci ve 18 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Anten: Bir sistemden aldığı sinyali ortama elektromanyetik dalga şeklinde yayan ve

ortamdaki elektromanyetik dalgaları alıp sisteme aktarmaya yarayan elemanı,
b) Anten tesisi: Elektronik haberleşme hizmeti sunumu için kullanılan arazi ve bina

gibi yerler dâhil, oda/konteyner, kabinet, kule, direk, kanal ve borular, anten ve anten eleman-
ları, iletim hat ve ekipmanı, iklimlendirme ve enerji kaynakları gibi bileşenlerden oluşan tesisi,

c) Anten tesisi paylaşımı: Anten tesislerinin diğer işletmeciler tarafından da kullanıl-
masını,

ç) Elektromanyetik yayınım: Herhangi bir kaynaktan doğan elektromanyetik enerjinin
dalga şeklinde dışarıya yayılmasını,

d) Emisyon noktası: Her türlü hücresel sisteme ait yayının yapıldığı coğrafi koordinat-
larla tanımlanmış yeri,

e) Hücresel sistemler: Baz istasyonları ile belirli bir bölgede radyo frekansları kullana-
rak haberleşme sağlayan sistemleri,

f) IMT (International Mobile Telecommunications): ITU tavsiye kararları ile belirlenen,
IMT-2000 ve IMT-Advanced standartlarını kapsayan mobil elektronik haberleşme standartları
ailesini,

g) IMT-2000/UMTS: Üçüncü nesil mobil haberleşme sistemlerini,
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ğ) IMT Yetki Belgesi: IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Sayısı Sınırlandırılmış Kul-
lanım Hakkı Yetki Belgesini,

h) ITU (International Telecommunications Union): Uluslararası Telekomünikasyon Bir-
liğini,

ı) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya
elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketi,

i) Katılım sözleşmesi: Anten tesisleri ve/veya telsiz erişim şebekelerini kuran ve/veya
kullanan işletmeci ile bu anten tesislerini ve/veya telsiz erişim şebekesini paylaşacak diğer iş-
letmeciler arasında Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak kaydı ile yapılan sözleşmeyi,

j) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
k) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
l) Telsiz Erişim Şebekesi: Mobil kullanıcıların, mobil terminal cihazları vasıtasıyla,

ilgili oldukları şebekenin kapsama alanından faydalanarak telsiz frekans kanalları üzerinden
hizmetlere ulaşabilmelerini sağlayan baz istasyonlarını, baz istasyon kontrol istasyonlarını ve
bu birimler arasındaki iletim hatlarını içeren sistemi,

m) Telsiz Erişim Şebekesi paylaşımı: Telsiz erişim şebekesinin diğer işletmeciler tara-
fından da kullanılmasını,

n) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
o) Yayın: Bir verici istasyonunun meydana getirdiği elektromanyetik yayınım veya

elektromanyetik yayınım üretimini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler, Tasarım, Kurulum, Paylaşım Esasları, Talebin 

Değerlendirilmesi ve Güçlendirme

İlkeler
MADDE 5 – (1) Anten tesisleri ve telsiz erişim şebekelerinin tasarımı, kurulumu ve

paylaşımında aşağıdaki ilkelerin gözetilmesi esastır: 
a) Her türlü anten tesisi ve telsiz erişim şebekesinin; kaynak israfının önlenmesi, hiz-

metin yaygınlaştırılması, hizmete erişimin kolaylaştırılması, kent ve yapı estetiği ile çevre ge-
reklerini sağlayacak şekilde tasarlanması, kurulması ve paylaşılması,

b) Kurum tarafından etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması, 
c) İşletmeciler tarafından üçüncü taraflarla yapılacak anlaşma veya sözleşmelerde pay-

laşıma engel teşkil edecek hususlara yer verilmemesi ve mevcut anlaşma veya sözleşmelerde
bu tip hükümlerin bulunması durumunda, paylaşım talebinde bulunan işletmeci tarafından talep
edilmesi halinde, söz konusu hükümlerin çıkarılması için sözleşmeyi yapan işletmeci tarafından
muvafakat verilmesi,

ç) Paylaşım taleplerinin karşılanmasında ayrım gözetilmemesi ancak; milli güvenlik,
kamu düzeni gerekleri, doğal afetler ve acil durum ihtiyaçlarına yönelik taleplerin öncelikle
karşılanması. 

Kule tasarımına ilişkin teknik özellikler
MADDE 6 – (1) Kulelerin;
a) Kurulacağı bölgeye ait coğrafi yükselti durumu da dikkate alınarak; en az 130 km/sa-

at rüzgâr hızına göre tasarlanması,
b) Buz yükü kalınlığının standart olarak en az 2 cm kabul edilmesi,
c) Diğer işletmecilerden gelecek kule paylaşım talebinin karşılanabilmesi amacıyla, iş-

letmecinin kendine ait antenler için kullanacağı kapasiteye ilave olarak bir veya birden fazla
işletmecinin faydalanabileceği en az 3 m² anten alanına sahip olması,
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ç) İlave kapasitenin kurulum ve bakım çalışmalarını karşılayacak şekilde tasarlanması
gerekir.
(2) İşletmeci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgâr hızı 130 km/saat’in

üzerinde olan yerleşim yerlerinde kuleyi rüzgâr hızına uygun kurmakla yükümlüdür.
Paylaşım tipleri
MADDE 7 – (1) Paylaşım tipleri aşağıda yer almaktadır:
a) Tip 1: Arazi ve/veya bina paylaşımı.
b) Tip 2: Kule veya direk paylaşımı. 
c) Tip 3: Kanal ve/veya boruların paylaşımı.
ç) Tip 4: Oda/konteyner ve/veya iklimlendirme sistemlerinin paylaşımı.
d) Tip 5: Anten ve anten elemanlarının paylaşımı.
e) Tip 6: Baz istasyonu paylaşımı.
f) Tip 7: Baz istasyonu kontrol istasyonu paylaşımı.
g) Tip 8: Baz istasyonu ve Baz istasyonu kontrol istasyonu arasındaki iletim hattının

paylaşımı.
Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerleri için anten tesislerinin kurulması ve

paylaşım esasları
MADDE 8 – (1) Nüfusu 10.000 (onbin)’in altında olan yerleşim yerlerinde işletmeci;
a) IMT yetki belgesi verilmesinden önce diğer işletmeciler tarafından kurulmuş anten

sistemi bulunması halinde; fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar bulunmadığı durumlarda
paylaşım tiplerinden azamisini,

b) IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kurulan yeni anten tesisi bulunması halinde
kullanılan teknolojinin imkânlarına göre paylaşım tiplerinin tümünü,

uygulamakla yükümlüdür.
(2) Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde IMT yetki belgesi verilmesinden

önce işletmeci;
a) Kendisine ait bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri

karşıladığı takdirde farklı teknolojideki yeni sistemini mevcut anten tesisine kurmakla,
b) Kendisine ait bir anten tesisi var ise bu tesisini anten tesisi kuracak diğer işletmeci-

lerle paylaşmakla,
c) Diğer işletmeciler tarafından kurulmuş bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hiz-

met kalitesi gibi kriterleri karşılaması halinde bu tesisi kullanmakla,
yükümlüdür.
(3) Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde işletmeci;
a) Diğer işletmecilere ait IMT yetki belgesi verilmesinden önce kurulmuş anten tesisini

kullanamaması durumunda bu durumu gerekçe ve belgeleriyle Kuruma bildirir. Gerekçelerin
Kurum tarafından kabul edilmesi halinde işletmeciye yeni bir anten tesisi kurma izni verilir.

b) Yeni kuracağı anten tesisini, kendisi hariç en az iki işletmeci ile tüm paylaşım tiple-
rine imkân verecek şekilde kurmakla ve paylaşmakla yükümlüdür.

(4) Nüfusu 10.000’in altında olan yerleşim yerlerinde bina içi anten tesisleri için bu
maddede yer alan yükümlülükler aranmaz.

Karayolları, demiryolları ve tüneller için anten tesislerinin kurulması ve paylaşım
esasları

MADDE 9 – (1) Otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayolları, tü-
neller ile konvansiyonel tren hatları kapsaması için IMT yetki belgesi verilmesini müteakip
kuracağı yeni anten tesislerinde işletmeci yerleşim yeri nüfusuna bakılmaksızın 8 inci maddede
yer alan yükümlülüklere tabidir.
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Nüfusu 10.000 ve üzeri yerleşim yerleri için anten tesislerinin kurulması ve pay-
laşım esasları

MADDE 10 – (1) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde işletmeci, ilgili
mevzuat ve imtiyaz sözleşmeleri ile IMT Yetki Belgesi hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla;
fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar bulunmadığı durumlarda paylaşım tiplerinden azamisini
uygulamakla yükümlüdür.

(2) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde işletmeci;
a) Kendisine ait bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hizmet kalitesi gibi kriterleri

karşıladığı takdirde farklı teknolojideki yeni sistemini mevcut anten tesisine kurmakla,
b) Kendisine ait bir anten tesisi var ise bu tesisini anten tesisi kuracak diğer işletmeci-

lerle paylaşmakla,
c) Diğer işletmeciler tarafından kurulmuş bir anten tesisi var ise kapsama alanı ve hiz-

met kalitesi gibi kriterleri karşılaması halinde bu tesisi kullanmakla,
yükümlüdür.
(3) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde yeni anten tesisi kuracak iş-

letmeci;
a) Fiziki, teknik, idari veya hukuki kısıtlar nedeniyle diğer işletmecilere ait mevcut

anten tesisini kullanamaması durumunda bu durumu gerekçe ve belgeleriyle Kuruma bildirir.
Gerekçelerin Kurum tarafından kabul edilmesi halinde yeni bir anten tesisi kurma izni verilir.  

b) Yetkilendirmesi kapsamında yer alan diğer elektronik haberleşme hizmetlerini de
dikkate alarak kuracağı kule tipi anten tesisini, 6 ncı maddeyi de gözeterek Tip 1, Tip 2 ve Tip
3 paylaşımına imkân verecek şekilde, kendisi hariç en az bir işletmecinin daha faydalanabile-
ceği kapasitede tasarlamakla ve kurmakla yükümlüdür.

(4) Nüfusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde; bina içi/üzeri/yan duvarı, bina
üzeri direk, minare, çevreye uyum kapsamında değerlendirilen tesisler ile elektrik ve aydınlat-
ma direği gibi yerlere kurulan anten tesislerinin paylaşımı zorunlu değildir.

(5) Yerleşim yeri nüfusunun, anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi kurulumu ama-
cıyla Kuruma müracaat tarihini müteakiben 10.000’in altına inmesi durumunda, söz konusu
yerleşim yerindeki anten tesisi sahibi işletmeci, mevcut anten tesisinin paylaşımına yönelik
gelen her bir talepte, kapasite artırımına yönelik tüm masraflar talep eden işletmeci tarafından
karşılanmak kaydıyla, paylaşım tiplerinin tümünü uygulamakla yükümlüdür.

Paylaşım talebinin değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi paylaşım talebinde bulunan

işletmeci başvurusunda asgari olarak talebin maksadını, kullanılacak teknoloji ve frekans bant-
ları ile cihazların özelliklerini bildirir. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en
geç 15 iş günü içerisinde bu talebe ilişkin cevabını talep eden tarafa iletmekle yükümlüdür. 

(2) Paylaşım talebinde bulunulan işletmeci bu talebi; fiziki, teknik, idari veya hukuki
kısıtlar nedeniyle karşılayamaması durumunda ret gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bil-
dirmek suretiyle reddedebilir. Bina içi anten tesisleri hariç olmak üzere nüfusu 10.000’in altında
olan tüm yerleşim yerlerinde ve otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş karayol-
ları, tüneller ile konvansiyonel tren hatlarında IMT yetki belgesi verilmesini müteakip kurulan
anten tesisleri için paylaşım talebi reddedilemez.

(3) Paylaşım talebinin kapasite yetersizliği nedeniyle reddedilmesi durumunda, talep
sahibi işletmeci varsa güçlendirme talebini anten tesisi sahibi işletmeciye bildirmekle yüküm-
lüdür. Talepte bulunulan işletmeci talep tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde bu
talebe ilişkin cevabını talep eden işletmeciye iletmekle yükümlüdür.
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(4) Anten tesisinin güçlendirilmesinin mümkün görülmediği durumlarda işletmeci, ret
gerekçelerini talep sahibi işletmeciye bildirmek suretiyle bu talebi reddedebilir. 

(5) Paylaşım talebinde bulunulan işletmecinin talep sahibine olumlu görüşünü yazılı
olarak bildirmesini müteakip; talep sahibi tarafından yerin kullanımı veya kiralanmasına yö-
nelik izinler ve Kurumdan güvenlik sertifikası alınarak talepte bulunulan tarafa bildirilir.

(6)  Bildirimin yapılmasını müteakip, 10 iş günü içerisinde işletmeciler arasında katılım
sözleşmesi imzalanır. Talepte bulunan tarafın bu süre içerisinde katılım sözleşmesini imzala-
maması durumunda talep geçerliliğini yitirir.

(7) Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe 10 iş günü içerisinde talepte bulunulan
işletmeci anten tesisini ve/veya telsiz erişim şebekesini paylaşıma hazır hale getirir.

(8) Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, 30 iş günü içinde kurulum yapılmaması
halinde paylaşım talebi geçerliliğini yitirir. 

(9) Paylaşım talebinin geçerliliğini yitirmesi durumunda, söz konusu talep için tesis sa-
hibi işletmecinin varsa uğradığı mali kayıp, yapılacak katılım sözleşmesi hükümleri kapsamın-
da talep sahibinden tazmin edilebilir. 

(10) Talebin geçersiz hale gelmesi durumunda, daha önce söz konusu paylaşım talebi
nedeniyle reddedilen diğer talepler tekrar değerlendirmeye alınır.  

(11) Her bir anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi için paylaşım talebinin birden
çok olması durumunda talepler müracaat sırasına göre değerlendirilir.

Anten tesisinde güçlendirme ihtiyacı
MADDE 12 – (1) Talep edilen kapasitenin karşılanamadığı ve hedeflenen kapsama

alanını sağlayacak yeni bir emisyon noktasının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda
işletmeci, anten tesisi sahibinin mevcut anten tesisine ait kule ve direklerini güçlendirmek su-
retiyle paylaşır.

(2) Anten tesisine ait kule ve direklerin güçlendirilmesi suretiyle paylaşılmasını talep
eden işletmeci, güçlendirmeye ilişkin tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.

(3) Anten tesisine katılacak olan işletmeci anten tesisi sahibine güçlendirme isteğini
bildirir. Katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, bu bildirimin ardından 10 iş günü içerisinde
anten tesisi sahibinin tesisini güçlendirme çalışmaları için hazır hale getirmesini müteakip pay-
laşıma katılacak işletmeci 60 iş günü içerisinde gerekli güçlendirme faaliyetini tamamlar. 

(4) Güçlendirmeyi talep eden işletmeci, anten tesisinin güçlendirilmesi esnasında diğer
işletmecilerin hizmetlerini aksatmadan sürdürmelerini sağlamakla yükümlüdür. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler

Emisyon noktasının seçimi
MADDE 13 – (1) Hücresel sistemlere ait yayınlar, işletmeciler tarafından etüt ve ince-

leme yapılarak belirlenen emisyon noktalarından ve belirlenmiş teknik özelliklere uygun olarak
yapılır.

Katılım sözleşmesi
MADDE 14 – (1) Katılım sözleşmesi asgari olarak anten tesisi ve/veya telsiz erişim

şebekesinin paylaşımına, idamesine ve varsa güçlendirilmesine ilişkin koşulları ve tarafların
sorumluluklarını içerir.

(2) Kurum tarafından talep edilmesi halinde işletmeciler arasında imzalanan katılım
sözleşmesinin bir sureti Kuruma gönderilir.

(3) İşletmeciler, paylaşım yapılan sahalarda paylaşım sırasında veya ayrılma durumunda
oluşabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi ve/veya hizmet kalitesi sorunlarının çözüm sürecine
ilişkin hususlara katılım sözleşmesinde yer vermekle yükümlüdür.
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Masrafların paylaşımı ve ücretler
MADDE 15 – (1) Anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesinin kurulması, kullanılması

ve paylaşılmasına ilişkin ücretler aşağıdaki ilkelere göre belirlenir: 
a) Masrafların paylaşımı ve ücretler, Kurum düzenlemelerine aykırı olmamak üzere

serbestçe belirlenir. 
b) İşletmeciler tarafından mutabık kalınmak suretiyle belirlenen masrafların paylaşım

şekli ve ücrete ilişkin hususlara katılım sözleşmesinde yer verilir. 
c) Anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesi paylaşım taleplerinin karşılanabilmesi için

kapasite artırımı veya mevcut kapasitenin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla yapılan mas-
raflar, katılım sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe paylaşım talebinde bulunan işletmeci tara-
fından karşılanır.

Paylaşımdan ayrılma durumu
MADDE 16 – (1) Paylaşım yapan işletmecilerden herhangi birinin ayrılmak istemesi

durumunda ayrılmak isteyen taraf zorunlu haller dışında diğer işletmecileri en az 90 gün ön-
ceden haberdar eder.

(2) Paylaşım yapan işletmecilerden birinin ayrılmak zorunda kalması durumunda uy-
gulanacak usuller ve bu duruma neden olabilecek zorunluluklar katılım sözleşmesinde açık
olarak belirtilir.

(3) Paylaşım yapan işletmecilerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması durumunda
oluşacak masraflar ayrılan işletmeci tarafından karşılanır. Gerekli görülmesi halinde bu duruma
ilişkin usul ve yöntem katılım sözleşmesinde belirtilir.

İhtilafın sonlandırılması
MADDE 17 – (1) İşletmeci tarafından 11 inci madde çerçevesinde yapılan bir paylaşım

talebinin aynı maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarında öngörülen nedenlerle reddedilmesi
veya talep tarihinden itibaren azami iki ay içerisinde taraflar arasında anlaşma tesis edilememesi
ya da katılım sözleşmesi kapsamında bir ihtilafın vuku bulması durumunda, ilgili taraf mevcut
ihtilafın giderilmesi amacıyla Kuruma başvurabilir. 

(2) Kurum, söz konusu ihtilafın giderilmesi için; gerekli gördüğü her türlü bilgi ve bel-
geyi taraflardan talep etmeye, taraflar arasındaki anlaşmazlık noktalarının tespiti ve gideril-
mesine yönelik toplantılar tertip etmeye, geçici ücretin belirlenmesi de dâhil olmak üzere, kamu
menfaati açısından gerekli gördüğü diğer tedbirleri almaya veya uzlaştırma talebini reddetmeye
yetkilidir. 

(3) Taraflar arasındaki ihtilafın giderilmesi mümkün olmazsa, Kurum katılım sözleş-
mesinin ihtilaf konusu olan hüküm, koşul ve ücretlerini, istisnai haller hariç olmak üzere iki
ay içerisinde belirlemeye yetkilidir. 

(4) Uzlaştırma talebinin içeriğinin kapsamlı bir çalışma ve bilgi toplama süreci gerek-
tirmesi ve Kurumun gerekli gördüğü diğer istisnai hallerde bu süre en fazla iki ay daha uzatı-
labilir.

(5) Belirlenen hüküm, koşul ve ücretlerin işletmeciler tarafından, mevzuat ve Kurum
düzenlemeleri çerçevesinde aksi kararlaştırılıncaya kadar uygulanmasına devam olunur.

Bilgilerin aleni hale getirilmesi
MADDE 18 – (1) Kurum, işletmecilere; anten tesisleri ve/veya telsiz erişim şebekele-

rinin kurulumu, kullanımı ile paylaşımına ilişkin hususlarda belirli bilgileri aleni hale getirme-
ye, referans katılım sözleşmesi hazırlama ve gerekmesi halinde onaylanmak suretiyle yayım-
lama yükümlülüğü getirmeye ve bu yükümlülüğün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları be-
lirlemeye yetkilidir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mevcut sistem ve tesislerde yapılacak değişiklikler 
MADDE 19 – (1) İşletmecinin mevcut anten tesisini bulunduğu yerden başka bir yere

taşıması veya ekonomik ömrünü doldurmuş olan anten tesisini yenilemesi durumunda bu Yö-
netmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Anten tesisi bildirimleri 
MADDE 20 – (1) İşletmeci, diğer işletmeci/işletmeciler ile paylaştıkları anten tesisle-

rine ve/veya telsiz erişim şebekelerine ilişkin bilgileri, her yılın Ocak ayı sonuna kadar Kurum
tarafından belirlenen yöntem ve formatta Kuruma göndermekle yükümlüdür. 

(2) İşletmeci, anten tesisi ve/veya telsiz erişim şebekesinin ilk kurulumunda, paylaşı-
mında ve yapılacak her revizyondan sonra Kurumun ilgili düzenlemelerine uymakla yüküm-
lüdür.

(3) İşletmeci, anten tesisi kurulumu başvurusunda paylaşıma ilişkin bilgi ve belgeleri
Kurum tarafından belirlenen yöntem ve formatta Kuruma bildirir.

(4) Bu Yönetmelikte geçen nüfus bilgileri için, anten tesisi kurulumu amacıyla Kuruma
müracaat tarihi itibariyle TÜİK tarafından yayımlanan en son resmi nüfus verileri esas alınır.

(5) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler, taraflara tebliğ tarihinden itibaren başlar.
İdari müeyyideler
MADDE 21 – (1) Kurum bu Yönetmelik hükümlerine uyulmasını denetleyebilir. İş-

letmecilerin, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi durumunda,
15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 22 – (1) 18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hüc-

resel Sistem Anten Tesislerinin Tasarımı, Kurulumu ve Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Anten tesisi kurulumu için Kuruma müracaat tarihinde nü-

fusu 10.000 ve üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde, 19/3/2016’dan 31/12/2023 tarihine kadar,
işletmecinin/işletmecilerin bulunduğu herhangi bir emisyon noktasına yeni bir işletmecinin
gelmesi ve söz konusu işletmecilerin paylaşım tiplerinden en az üç tanesini uygulaması duru-
munda, bahse konu anten tesisindeki hücresel sistemler için uygulama başlangıcını takip eden
yıla ait telsiz kullanım ücreti alınmaz. Kule tipi anten tesislerindeki muafiyet için Tip 2 payla-
şımının yapılması zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce, herhangi bir anten tesisinde paylaşım
yapılmasından dolayı telsiz kullanım ücreti muafiyeti tanınmış hücresel sistemler de dâhil telsiz
kullanım ücreti muafiyeti her bir hücresel sistem için bir defaya mahsus uygulanır.

IMT yetki belgesi verilmesi sonrası kurulan anten tesisleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bina içi anten tesisleri hariç olmak üzere nüfusu 10.000’in

altında olan tüm yerleşim yerlerinde ve otoyollar, hızlı ve yüksek hızlı tren hatları, bölünmüş
karayolları, tüneller ile konvansiyonel tren hatlarında; IMT yetki belgesinin verildiği tarihten
bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar geçen sürede kurulan yeni anten tesisi bu Yönetmeliğin
yayımını müteakip en geç bir yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu

Başkanı yürütür.
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İstinye Üniversitesinden:
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-
larının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görev-
lerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Merkezin Yönetim Kurulu Başkanını,
b) Genel Sekreter: İstinye Üniversitesi Genel Sekreterini,
c) Merkez: İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Mütevelli Heyet Başkanı: İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,
d) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,
e) Sağlık Bilimleri Fakültesi: İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesini,
f) Tıp Fakültesi: İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesini,
g) Üniversite: İstinye Üniversitesini,
ğ) Vakıf: 21. Yüzyıl Anadolu Vakfını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, sağlık hizmeti almak için acil servise, polikliniklere

ya da Hastanenin yataklı servislerine başvuran hastalara tıp bilimi ve teknolojisinin tüm im-
kânları kullanılarak, ihtiyaç ve beklentilere uygun kaliteli, hasta haklarına saygılı modern ve
alternatif teşhis ve tedavi hizmeti sunmak, hekim ve sağlık personeli yetiştirmek, Tıp Fakültesi
ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda araştırma, yayın ve uygulama
imkânı sağlamak, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern hastane işletme yönetimi
ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir, kaliteli ve etik sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkeze başvuran hastalara kaliteli, bilimsel, güncel ve güvenilir her türlü tanı ve

tedavi işlemlerini gerçekleştirmek,
b) Tıp ve sağlık bilimleri alanında personel yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim

birimleri için sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, bu amaç-
la programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek,
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c) Tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam
eden öğrencilere staj ve uygulamalar ile ilgili hizmetleri sunmak,

ç) Sağlık alanında paneller, seminerler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek,
d) Sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırmalara destek olmak üzere, Merkez bün-

yesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek,
e) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda pro-

jeler hazırlamak, bilimsel görüş sunmak ve benzeri hizmetleri vermek,
f) Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak sağlıklı bir toplumun geliştirilmesini

sağlamak,
g) Yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere bütün

tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik
birimleri kurmak ve işletmek,

ğ) Merkezin faaliyet göstereceği mekân ve tesisleri bağış, satın alma, intifa veya kira-
lama yolu ile kurmak ve/veya devir almak ve işletmek,

h) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde
etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici faaliyetlerde bulunmak,

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yap-
mak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak,

i) Sağlıkla ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve ben-
zeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek, evde bakım hiz-
metleri sunmak ya da bu konuda hizmet satın almak,

j) İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaş-
tıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Yönetim Kurulu.
b) Genel Koordinatör.
c) Tıbbi Direktör.
ç) Başhekim.
d) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü.
e) Finans Direktörü.
f) İşletme Direktörü.
Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Mütevelli Heyeti Başkanı, Rektör, Tıp Fakültesi De-

kanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı, Genel Sekreter, Genel Koordinatör, Vakıf Yönetim
Kurulunun iki yıl için belirleyeceği üç üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Mütevelli
Heyeti Başkanı, Yönetim Kurulunun da Başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir kez, önceden belirlenen gündem ile olağan toplantı yapar.
Başkan, resen veya Rektörün ya da Genel Koordinatörün talebi üzerine Yönetim Kurulunu ola-
ğanüstü toplantıya da çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çok-
luğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Başkanın olmadığı durumlarda başkanlığa Rektör vekâlet eder.
(4) Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu adına yürütmeyi sağlar. Genel Koordinatör;

Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Finans Direktörü, İşletme Direktörü ile bir-
likte görevini yerine getirir.
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(5) Vakıf tarafından belirlenen üyeler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından görülen lüzum
veya Merkez Yönetim Kurulunun talebi üzerine seçildikleri usule uygun olarak görevden alı-
nabilir.

(6) Görevinden alınan veya ayrılan üyelerin yerine, bu üyelerin kalan görev süresini
tamamlamak üzere yeniden görevlendirme yapılır.

(7) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Başkanın belirleyeceği üyelerden birisi yapar.
Sekretarya işlemleri, İşletme Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

(8) Yönetim Kurulu toplantılarına, gerektiğinde bilgilerine başvurulmak üzere birim
sorumluları veya danışmanlar çağrılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapacak ve atanması Yönetim Kurulunun yetkisinde olan personelin

atanması, yeniden atanması veya görevden alınmasını karara bağlamak,
b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak,
c) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirle-

mek,
ç) Kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak,
d) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda kararlar almak,
e) Merkezin yıllık çalışmalarını sağlık hizmeti sunumu, işletme, finans ve diğer yön-

lerden denetlemek/denetlettirmek,
f) Genel Koordinatör, Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Finans Direk-

törü, İşletme Direktörü ve/veya ilgili birimlerce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verileri
değerlendirmek ve denetlemek/denetlettirmek,

g) Merkezin personel ihtiyacı ve bütçe önerisi hakkında görüş hazırlamak.
Genel Koordinatör
MADDE 10 – (1) Genel Koordinatör; sağlık işletmeleri konusunda en az on yıllık mes-

leki deneyimi bulunan yüksek lisans mezunları arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.
Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu üyesi olup, aynı zamanda Merkez bünyesindeki göreviyle
ilişkili tüm ünite ve birimlerin en üst amiridir.

(2) Genel Koordinatörün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile genel koordinatör yar-
dımcıları atanabilir. Yardımcıların sayısı ihtiyaca göre belirlenir. İhtiyaç kalmayan yardımcılık
kadrosu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir. Genel Koordinatörün görevi sona erdiğinde
yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Genel koordinatör yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Genel Koordinatör
adına hareket eder ve Genel Koordinatöre karşı sorumludur.

(4) Genel Koordinatör ve yardımcıları gerek görülmesi halinde atandıkları usule uygun
olarak görevden alınabilir.

(5) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri Ge-
nel Koordinatöre vekâlet eder.

Genel Koordinatörün görevleri
MADDE 11 – (1) Genel Koordinatörünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak ve Yönetim Kurulu-

nun gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek,
b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını ve stratejik planını hazırlamak, Yöne-

tim Kurulunun görüşüne sunduktan ve olur aldıktan sonra uygulamak,
c) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Finans Direktörü ve İşletme Di-

rektörü olarak atanacaklar hakkındaki önerilerini Rektörlüğe sunmak,
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ç) Kendisine bağlı yöneticiler vasıtasıyla Merkezin mali, tıbbi, ticari, kalite, insan kay-
nakları, bilgi teknolojileri, pazarlama, hasta hakları ve ilişkileri, halkla ilişkiler başta olmak
üzere işletme ile ilgili tüm uygulamaları, belirlenmiş performans ölçütleri doğrultusunda takip
etmek. Sağlık hizmeti sunumunun kesintisiz, sürekli ve kaliteli olması için gerekli tedbirleri
almak,

d) Yöneticilerin performanslarını izlemek, değerlendirmek ve terfi de dâhil düşünülen
değişiklikleri Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Merkezin yatak sayısına, personel mevcuduna ve iş hacmine göre tesis edilen tıbbi,
işletme, mali ve teknik destek birimleri arasında uyumlu ve verimli çalışmayı temin etmek,

f) Tıbbi ve işletme bölümlerine ait performans göstergelerini izlemek, performans gös-
tergeleri ile ilgili eğilimlerin değerlendirilmesi, göstergelerin gözden geçirilmesi faaliyetlerini
ilgili bölümler ile birlikte organize edilmesini ve iyileştirme fırsatlarının değerlendirilmesini
sağlamak,

g) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve
araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, işletme, teknik destek hizmet birimlerinin Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli, süratli ve verimli biçimde ça-
lışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının
tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve Üniversi-
tenin eğitim birimlerinde hizmet içi eğitim olanağı oluşturmak,

ğ) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim
ve genel gözetimini yapmak,

h) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet
raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

ı) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile
cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım, bina bakım-onarım ihtiyaçlarının
tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu
sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak,

i) Üniversite bünyesinde oluşturulacak yeni sağlık ünite ve birimlerinin hazırlanmasına
ilişkin önerileri Yönetim Kuruluna sunmak, bunların içinde uygun bulunanların faaliyetlerini
düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

j) Merkez bünyesindeki proje grup, ünite veya birimler ile yeni kurulacak diğer ünite
ve birimlerin yöneticilerinin seçimi için Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

k) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları zamanında Yönetim Kuruluna sunmak,
l) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak,
m) Başkan tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine ge-

tirmek.
Tıbbi Direktör
MADDE 12 – (1) Tıbbi Direktör; tıp fakültesi mezunu ve en az on yıllık mesleki de-

neyimi bulunan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Genel Koordinatörün önerisi ve Rek-
törün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından atanır ve gerektiğinde, aynı usulle görevden alına-
bilir.

(2) Tıbbi Direktörün önerisi, Genel Koordinatörün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı
ile tıbbi direktör yardımcıları atanabilir. Yardımcıların sayısı ihtiyaca göre belirlenir. İhtiyaç
kalmayan yardımcılık kadrosu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir. Tıbbi Direktörün görevi
sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
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(3) Tıbbi direktör yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Tıbbi Direktör adına ha-
reket eder ve Tıbbi Direktöre karşı sorumludur.

(4) Tıbbi Direktör ve yardımcıları gerek görülmesi halinde atandıkları usule uygun ola-
rak görevden alınabilir.

(5) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri
Tıbbi Direktöre vekâlet eder.

Tıbbi Direktörün görevleri
MADDE 13 – (1) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:
a) Merkezde görev yapan hekimler arasından Başhekim ve başhekim yardımcıları ile

ilgili olarak Genel Koordinatöre öneride bulunmak,
b) Merkezin her türlü faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
c) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri

almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak,
ç) Hastaların ve hekimlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre mevcut hizmetlerin gelişti-

rilmesi ve bilimsel ve teknolojik değişimlerin Merkeze getirilmesinde önderlik etmek,
d) Merkeze yararlı olacak hekim ve diğer sağlık personelinin temininde araştırmalar

yapmak ve önerilerde bulunmak, sağlık ekiplerinin ve bölümlerin çalışma sonuçlarını değer-
lendirmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları ve akademik çevrelerde Merkezi temsil etmek, hekim-
lerin mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,

f) Merkezde staj ve uygulama yapan öğrencilerin ve uzmanlık eğitiminde bulunanların
teorik ve pratiklerini geliştirmek, Merkezdeki hizmetlere katkılarını artırmak üzere dekanlıklar
ve ana bilim dalı başkanlıkları ile ortak programları koordine etmek,

g) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve hayata ge-
çirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

ğ) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinas-
yon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek,

h) Tıbbi standartlar ve Merkezin hedef ve değerleri doğrultusunda, grup genelinde su-
nulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek,

ı) Sunulan tıbbi hizmetlerin alt yapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sağlamak,

i) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı tüm ünite ve birimlerde tıbbi hizmetlerin kali-
tesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak,

j) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara uygun olarak düzenlenmesini denetlemek,
k) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve taburcu, tıbbi dokümantasyon ve
arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmetleri birimlerinin, Merkezin
amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını
sağlamak,

l) Merkezin ödenek, personel ihtiyacı, birim sorumlularının görevlendirilmesi ile bütçe
başta olmak üzere gerekçeleriyle birlikte ilgili diğer önerilerini ve yıllık faaliyet raporunu Yö-
netim Kuruluna sunulmak üzere Genel Koordinatöre vermek,

m) İhtiyaç halinde yeni koordinatörlüklerin oluşturulması için talep oluşturmak,
n) Hastaların yatarak ve ayaktan kabul şekli, taburcu işlemleri ve ölüm halinde yapıla-

cak işlemlerle ilgili esasları tespit etmek ve uygulamak,
o) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli hastane poliklinik, yatan hasta servisi

ve ameliyathanelerde kullanılan tıbbi malzemelerin gerekliliğini tespit etmek ve alımını sağ-
lamak,
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ö) Merkezde yapılan işlemler ve hizmetler için uygulanacak ücretler ile ilgili teklifleri
hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

p) Hastane hizmetlerinin kesintisiz ve sürekli verilmesi ile ilgili nöbet ve çalışma düzeni
ilkelerine ilişkin teklifleri, klinik ve diğer birimlerin görüşünü alarak Genel Koordinatöre sun-
mak,

r) Merkezde görev yapan tüm çalışanların mesleki sorunlarını ve çalışma koşullarını
iyileştirmek üzere projeler hazırlamak,

s) Genel Koordinatör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri
yerine getirmek.

Başhekim
MADDE 14 – (1) Başhekim; Merkezde görev yapan en az on yıllık mesleki deneyimi

bulunan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından Tıbbi Direktörün önerisi ve Genel Koordina-
törün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından atanır ve atandığı usule uygun olarak görevden alı-
nabilir.

(2) Başhekimin önerisi, Tıbbi Direktörün teklifi ve Genel Koordinatörün onayı ile baş-
hekim yardımcıları görevlendirilebilir.

(3) Tıbbi Direktörün görevi sona erdiğinde Başhekimin; Başhekimin görevi sona erdi-
ğinde de başhekim yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer.

Başhekimin görevleri
MADDE 15 – (1) Başhekimin görevleri şunlardır:
a) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve

araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım
ve diğer sağlık hizmetleri birimlerinin, Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli,
uyumlu, etkin, kesintisiz ve sürekli verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli
fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için Genel Koordinatör
ve Tıbbi Direktöre gereken desteği sağlamak,

b) Merkeze bağlı tüm tıbbi personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel göze-
timini yapmak,

c) Tıbbi kayıt ve raporların bilimsel esaslara ve yasal mevzuata uygun olarak düzen-
lenmesini sağlamak ve denetlemek,

ç) Hekimlerin; poliklinik, acil servis, ameliyat için yatan hasta takipleri ile rapor, izin
ve kongre gibi sebeplerle geçici olarak görev yapamadığı hallerde hizmetlerin aksamaması için
gerekli planlamaları yapmak,

d) Kurul ve komitelerin etkili ve verimli olarak çalışmalarını sağlamak,
e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri yerine getirmek.
Hemşirelik Hizmetleri Direktörü
MADDE 16 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü; en az hemşirelik lisans mezunu ve

en az 10 yıllık mesleki deneyimi bulunan adaylar arasından Genel Koordinatörün önerisi ve
Rektörün teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün önerisi, Genel Koordinatörün teklifi ve Yöne-
tim Kurulunun onayı ile hemşirelik hizmetleri direktör yardımcıları atanabilir. Yardımcıların
sayısı ihtiyaca göre belirlenir. İhtiyaç kalmayan yardımcılık kadrosu Yönetim Kurulu kararı
ile kaldırılabilir. Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının
görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Hem-
şirelik Hizmetleri Direktörü adına hareket eder ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne karşı so-
rumludur.
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(4) Hemşirelik Hizmetleri Direktörü ve yardımcıları gerek görülmesi halinde atandıkları
usule uygun olarak görevden alınabilir.

(5) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri
Hemşirelik Hizmetleri Direktörüne vekâlet eder.

Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri
MADDE 17 – (1) Hemşirelik Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Hasta bakım ve tedavisinin; insan kaynakları planlamasından başlayarak organizas-

yonunu yapmak ve etkin bir biçimde çalışmasını sağlamak,
b) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevcut kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı ve nite-

liklerini belirlemek, değerlendirmek ve rapor etmek,
c) Hastane yönetimi ve politikaları ile tutarlı olacak şekilde hemşirelik hizmetleri için

kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefleri geliştirmek, öncelik sırasına koymak,
ç) Hemşirelik personeli için hizmetlerin gerektirdiği aralarla ve ülke sağlık politikaları

ile tutarlı olacak şekilde görev tanımları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
d) Hastanenin ve hemşirelik bölümünün politika, hedef, kural ve düzenlemelerine ilişkin

hemşirelik personeline, hastalara, diğer sağlık ekibi üyelerine, topluma ve gerektiğinde diğer
bölümlere bilgi vermek ve benimsetmek,

e) Merkezde sunulan sürekli hasta bakım kalitesinin ölçülmesi, izlenmesi, yeni politi-
kaların geliştirilmesi ve uluslararası standartta hasta bakımı verilmesinin sağlanması için gerekli
organizasyonları kurmak,

f) Tüm hemşirelik personelinin mesleki gelişmesini sağlamak üzere oryantasyon prog-
ramları, hizmet içi eğitim programları, çalıştay, seminer, konferans gibi etkinlikler ve diğer sü-
rekli eğitim olanaklarından yararlanmaları için hizmet içi eğitim hemşireleri ile birlikte plan-
lama yapmak ve uygulanmasını sağlamak,

g) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların
yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili kararlar almak,

ğ) Genel Koordinatör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri
yerine getirmek.

Finans Direktörü
MADDE 18 – (1) Finans Direktörü; en az lisans mezunu ve finans konusunda en az on

yıllık mesleki deneyimi bulunan adaylar arasından Genel Koordinatörün önerisi ve Rektörün
teklifi ile Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) Finans Direktörünün önerisi, Genel Koordinatörün teklifi ve Yönetim Kurulunun
onayı ile finans direktör yardımcıları atanabilir. Yardımcıların sayısı ihtiyaca göre belirlenir.
İhtiyaç kalmayan yardımcılık kadrosu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir. Finans Direk-
törünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) Finans direktör yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda Finans Direktörü adına
hareket eder ve Finans Direktörüne karşı sorumludur.

(4) Finans Direktörü ve yardımcıları gerek görülmesi halinde atandıkları usule uygun
olarak görevden alınabilir.

(5) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri Fi-
nans Direktörüne vekâlet eder.

Finans Direktörünün görevleri
MADDE 19 – (1) Finans Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Genel Koordinatörün belirlediği ve koordine ettiği hedeflerin gerçekleştirilmesi ko-

nusunda mali işlerden birinci derecede sorumlu olmak,
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b) Finansal kuruluşlara, ortaklara ve devlete karşı mali konularda Merkezi temsil et-
mek,

c) Finansal analiz ve fizibilite analizlerini değerlendirerek yatırım kararlarının veril-
mesinde Genel Koordinatöre destek vermek,

ç) Merkezin stratejilerinin oluşturulmasında Genel Koordinatör ve Yönetim Kuruluna
yardımcı olmak,

d) Kredi, tahsilat ve ödemeler konusunda Vakfın politika ve stratejileri doğrultusunda
Merkezin mali politikalarını oluşturmak ve bu politikalar doğrultusunda hareket edilmesini
kontrol etmek,

e) Mali işler bölümü tarafından hazırlanan ve hizmet, malzeme, personel, masraf ve
yatırım bütçeleri ile gelir tablosunu da kapsayan Merkezin iş programlarını hazırlamak, denet-
lemek ve Genel Koordinatörün onayına sunmak,

f) Merkezin anlaşmalı alt işverenlerinin bütçe, yatırım, sözleşme ve politikalarını onay-
lamak ve denetlemek,

g) Merkezin sigorta şirketleri, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla olan anlaşmaları-
nın oluşturulması, etkinliklerinin takip edilmesi ve yeni anlaşmalara ait fizibilite çalışmalarını
yapmak,

ğ) Genel Koordinatör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri
yerine getirmek.

İşletme Direktörü
MADDE 20 – (1) İşletme Direktörü; en az lisans mezunu ve işletme konusunda en az

on yıllık mesleki deneyimi bulunan adaylar arasından Genel Koordinatörün önerisi Rektörün
teklifi ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından atanır.

(2) İşletme Direktörünün önerisi, Genel Koordinatörün teklifi ve Yönetim Kurulunun
onayı ile işletme direktörü yardımcıları atanabilir. Yardımcıların sayısı ihtiyaca göre belirlenir.
İhtiyaç kalmayan yardımcılık kadrosu Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılabilir. İşletme Direk-
törünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(3) İşletme direktörü yardımcıları, yetkilendirildikleri konularda İşletme Direktörü adına
hareket eder ve İşletme Direktörüne karşı sorumludur.

(4) İşletme Direktörü ve yardımcıları gerek görülmesi halinde atandıkları usule uygun
olarak görevden alınabilir.

(5) Görevi başında bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği yardımcılarından biri İş-
letme Direktörüne vekâlet eder.

İşletme Direktörünün görevleri
MADDE 21 – (1) İşletme Direktörünün görevleri şunlardır:
a) İşletme yönünden birinci derecede sorumlu kişi olarak, Genel Koordinatörün belir-

lediği ve koordine ettiği hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışmak,
b) Merkezin ve Merkeze bağlı diğer ünite veya birimlerin işletilmesine destek sağlamak,

bunların kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında ve uygu-
lanmasında Genel Koordinatöre yardımcı olmak,

c) Merkezin hasta ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme, kat hizmetleri, mutfak,
teknik hizmetler, güvenlik, otopark, satın alma-lojistik, biyomedikal, kurumsal iletişim ve çağrı
merkezi hizmet birimlerinin Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda düzenli, uyumlu, etkin,
sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartların oluştu-
rulması, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve de-
netimi ile Üniversitenin eğitim birimlerinde hizmet içi eğitim olanağı oluşturmak,
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ç) İşletme Direktörlüğüne bağlı idari ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon,
denetim ve genel gözetimini yapmak,

d) Merkezin hasta ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme, kat hizmetleri, mutfak,
teknik hizmetler, güvenlik, otopark, satın alma-lojistik, biyomedikal, kurumsal iletişim ve çağrı
merkezi hizmet birimlerinin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık
faaliyet raporunu Genel Koordinatöre sunmak,

e) Merkezdeki araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, ko-
ordinasyonunda, yönetiminde, denetiminde ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında işletme
yönünden Genel Koordinatöre yardımcı olmak,

f) Merkezin periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvellerinin sıhhi,
idari ve mali her çeşit evrak ve cetvellerin kurumca zamanında düzenlenip, ait olduğu makama
iletilmesini sağlamak,

g) Tıbbi dokümantasyon–arşiv ve adli vaka hasta dosya takip işlerinin düzenli yürütül-
mesini sağlamak,

ğ) Ambar-depo hizmetlerini izlemek ve kontrol etmek,
h) Merkez hizmetlerinin düzenli yürütülmesi için birer kişiyi belirlenen işlerden so-

rumlu olmak üzere, bilgi işlem sorumlusu, depo ve ambar sorumlusu, teknik destek hizmetleri
sorumlusu, halkla ilişkiler sorumlusu, tıbbi dokümantasyon ve arşiv sorumlusu ve benzeri ki-
şilerin atanmasını Müdüre önermek ve onaylananları görevlendirmek,

ı) Genel Koordinatör tarafından ve ilgili mevzuat hükümlerine göre verilen görevleri
yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları
MADDE 22 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili

ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde gö-
revli birimler, yürüttükleri hizmetler açısından ilgisine göre Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hiz-
metleri Direktörü, Finans Direktörü ve nihai olarak Genel Koordinatöre karşı sorumludurlar.

(2) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alan-
larına giren Merkez bölgelerinde hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleş-
tirilmesi açısından Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunurlar.

(3) Merkezde verimlilik ve etkinliğin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve
değerlendirilmesi amacıyla komite ya da birimler oluşturulabilir. Bunların görevleri, buralarda
görevlendirilecek kişilerin görevleri ve çalışma şekline ilişkin esaslar Genel Koordinatör tara-
fından belirlenir.

Personel ihtiyacı
MADDE 23 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, ilgili birimlerin

önerisi Rektörün teklifi ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, İstinye Üniversitesi

Ana Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eği-

tim ve öğretimle ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim - öğretim

döneminde bahar ve güz yarıyıllarını ve sınav dönemlerini, dersler ve yeterlik sınav dönemlerini
belirten takvimi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabil-

mesi için öğrencinin yapması gereken; teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sı-
navlar, ödevler ve benzeri çalışmaların tümünü ifade eden değeri,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğ-
retim üyesini,

d) Enstitü: Munzur Üniversitesine bağlı enstitüleri,
e) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisans Üstü Eğitim - Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde ens-
titüler için belirlenen anabilim dallarını,

f) Enstitü anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim - Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen anabilim dallarının başkanlarını,

g) Enstitü anabilim dalı kurulu: Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığında, varsa yardımcıları
ve EABD’yi oluşturan bilim dalları başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, EABD başkanları ve müdür yardım-
cılarından oluşan kurulu,

h) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

i) Kredi: EYK kararı ve Senatonun onayıyla başka şekilde belirlenmediği takdirde, bir
lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders
saatinin tamamı ile haftalık uygulama, alan ya da atölye çalışması veya laboratuvar/klinik ça-
lışması karşılığının yarısının toplamı ile bulunan değeri,

j) Öğrenci: Lisansüstü öğrenim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
m) Seminer: Lisansüstü eğitim-öğretim öğrencilerinin ders dönemlerinden birinde ha-

zırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendi-
rilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

n) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,
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o) Tez: Yüksek lisans tezi, sanatta yeterlilik veya doktora tezini,
ö) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
p) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontenjanların Belirlenmesi, Başvuru ve Kabul

Kontenjanların belirlenmesi, başvuru ve kabul
MADDE 4 – (1) Enstitülerdeki anabilim dallarına alınacak öğrenci sayıları ve kabul

koşulları ilgili EABD kurulunun görüşü alınarak EYK tarafından belirlenir ve Rektör tarafından
onaylanır.

(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşulları, giriş sınavlarına ait hükümler ve de-
ğerlendirme kriterleri Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde de bu Yönetmelik
hükümleri uygulanır.

(4) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar
Türkçe dilbilgisi yeterliliğinin nasıl değerlendirileceğine ilgili EYK karar verir.

(5) Öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yapılan antlaşmalar çerçe-
vesinde, Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının üniversitelerinden ve yabancı ülke-
lerin üniversitelerinden gelen öğrenciler, dersleri takip edebilecek derecede Türkiye Türkçesi
öğrendikten sonra, alanlarıyla ilgili anabilim dallarının lisansüstü programlarına ilgili anabilim
dalının da görüşü alınmak suretiyle sınavsız olarak kabul edilebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülür. Bu programların hangi enstitü, anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile
yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında
geçiş için gerekli hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2) 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 programları ile ilgili hususlar
Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim lisansüstü programı olarak
da yürütülebilir.

Başvuru ve öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; lisans diplomasına ve

başvurduğu puan türünde olmak üzere bir ALES puanına sahip olmak zorundadır. Yüksek
lisans programlarına müracaatta, ilgili puan türüne göre ALES’ten en az 55 puan alma şartı
aranır.

(2) Başvuruda bulunan adaylarla ilgili gerekli inceleme tamamlandıktan sonra lisansüstü
öğretime kabul edileceklerin listeleri EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-
neğini kazanmasını sağlamaktır.

(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. Öğrenci seminer dersinden başarılı ol-
duktan sonra tez çalışmasına başlayabilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim - öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve

Sayfa : 44                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2016 – Sayı : 29910



tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danış-
man atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorun-
dadır.

(3) Öğrenciler enstitü bünyesinde açılmış derslerden danışmanlarının da onayı ile iste-
diklerini seçebilirler. Ayrıca, danışmanın uygun görmesi halinde, EABD Başkanlığının önerisi
ve EYK’nın onayı ile öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla lisans ya da
aynı anabilim dalında açılmış olan doktora derslerinden ve üniversitemiz bünyesindeki farklı
enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarına bağlı enstitülerden en fazla 2 adet ders
seçilebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini ye-
rine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Bir yüksek lisans öğrencisinin en erken mezuniyet süresi, kredili dersleri, seminer
ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak kaydı ile tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği
yarıyılın sonudur.

Tez danışmanı atanması, tez konusu belirlenmesi ve tez konusu değişikliği
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, öğrencinin kabul edildiği enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan
bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber be-
lirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez projesi öneri formu dolduru-
larak danışman onayını da içeren EABD kurul kararı ile enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
konusu EYK onayı ile kesinleşir. Danışman atanmadığı durumlarda danışmanlık işlemleri ana-
bilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Yükseköğretim Kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite
kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından olabilir.

Danışmanın öğrenci sayısı
MADDE 10 – (1) Bir öğretim üyesi yüksek lisans ve doktora programlarında toplamda

en fazla 8 öğrenciye danışmanlık yapabilir. EABD başkanı sınırlamadan muaftır.
(2) Üniversitede ya da üst kurullarında yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üye-

lerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam edebilir.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte enstitü müdürlüğüne, anabilim dalı başkanlığı aracılığı
ile başvurur. 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. İntihal raporundaki benzerlik oranı Senato
tarafından belirlenir.
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(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin ciltsiz beş kopyasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını EABD başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru - cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

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

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 12 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
7 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. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu ko-
şulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü
anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan
ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin
kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

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

Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında Enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 16 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bu-
lunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitece tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK
kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır. Doktora çalışması sonunda hazırla-
nacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi
yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim - öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az
240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk
iki kredilik 14 ders, bir adet seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere
toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Öğrenci seminer dersinden başarılı olmadan yeterlik sınavına giremez.
Başvuru ve kabul
MADDE 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ve ALES’ten başvurduğu

programın puan türünde en az 55 puana,
b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar
dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az
55 puana,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 80 puana

sahip olmaları gerekir.
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(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(3) Doktora programlarında değerlendirme kriterleri Senato tarafından belirlenir.
(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu

tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası
yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

Süre
MADDE 19 – (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 öngörülen
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 on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) 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. Ayrıca, lisans
derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir
öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl
sonunda, öğrencinin başvurusu üzerine anabilim dalı kurulu önerisi ve EYK kararı ile gerçek-
leşir. Bu öğrencilerin doktora öğrenimi sırasında kullandıkları süre yüksek lisans öğreniminde
kullanılmış sayılır.

(5) Yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa sürede mezun olabilecek öğrencilerle ilgili
düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için kendi üni-

versite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını anabilim dalı kurulu kararı ile en geç birinci
yarıyılın başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye önerir. Danışman atanması,
gerekçesi anabilim dalı kurulunca belirtilip EYK’ca kabul edilmek kaydıyla ikinci yarıyılın
sonuna kadar geciktirilebilir. Danışman atanıncaya kadar, danışmanlık görevi anabilim dalı
başkanı tarafından yürütülür. Ayrıca, danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığı da ilgili enstitüye önerilir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinle-
şir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite
Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kuru-
mundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin
tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması ge-
rekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden ola-
bilir. İkinci tez danışmanı tez önerisi savunmasından sonra atanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rebilir.
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(2) Yeterlik sınavları, güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez ders kayıt-
larından sonraki üç ay içerisinde yapılır. Yeterlik mülakat sınavı dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılabilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarı-
yılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ye-
terlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil
beş öğretim üyesinden (ikinci danışman hariç) oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hu-
susunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Doktora yeterlik
komitesinin kararları EYK’da onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında yönetme-
likler ve Senato kararlarına göre işlem yapılır.

(5) 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.

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

Tez izleme komitesi
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

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

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

Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak – Haziran ve Tem-
muz – Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABD kurulu kararı ile enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez EYK'ya gönderilir. İntihal raporundaki benzerlik oranı Senato tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 tez izleme komitesi raporu sunul-
ması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri
ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru – cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu yazıya kişisel raporlar ve ortak rapor eklenir. Bu karar, enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığı tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi
başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile dokto-
raya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde yönetmelik hü-
kümlerine uygun olması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Doktora diploması
MADDE 25 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin 8 nüshasını danışmanına

teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesi-
lir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez sınavı tarihidir.

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

Sayfa : 50                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2016 – Sayı : 29910



BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

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

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran
adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-
ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek
lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendiri-
lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-
rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-
dart sınavlar ve benzeri diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

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

(4) Sanatta yeterlik sınavında ALES standart puanının %50’si Üniversitelerarası Kurul
tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u, yetenek değerlendirmesi,
portfolyo incelemesi sonucunun % 20’si, mülakat ve yazılı puanının %10’u ve lisans not orta-
lamasının % 5’i ve yüksek lisans not ortalamasının %5’i, lisans diploması ile başvuran adaylar
için ise lisans not ortalamasının % 10’u alınarak hesaplanan başarı puanı, 100 üzerinden 60 ve
üzerinde olan adaylar başarılı sayılır. Ancak kazanan aday sayısının ilan edilen kontenjandan
fazla olması durumunda daha yüksek puan alan adaylar başarılı sayılır. Puanların eşitliği halinde
ALES puanı yüksek olan adaylar başarılı olarak kabul edilir. Üniversite yalnız ALES puanı ile
de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edi-
len eşdeğer puanlar, her bir üniversitenin Senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitüler-
deki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci
kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 28 – (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.
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(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört ya-
rıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 29 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın öğrencinin
programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirle-
nir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta ye-
terlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez da-
nışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş
olmak gerekir. İkinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik dere-
cesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 30 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi EABD kurul kararı ile
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) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru - cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
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başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı sınavı izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bu-
lunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Li-
sans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde yönet-
melik hükümlerine uygun olması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 31 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine
göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve ba-
şarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

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

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

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri
yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya
doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uy-
gulanabilir.

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

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar yüksek lisans ve doktora
programlarında uygulanan esaslara göre yapılır.

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

(5) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için
yüksek lisans veya lisans derslerinden seçilir.

(6) Bilimsel hazırlık programı için bir takvim yılı içinde iki yarıyıl ders açılır. Öğrenci
bir yarıyılda alıp başaramadığı dersi, ertesi yarıyılda ders açılmış ise tekrar edebilir. Yaz yarıyılı
açılmış ise bu yarıyılda öğrenci, ancak başarılı olamadığı dersleri alabilir. Yaz yarıyılı açıla-
mayacak ise tekrar edilemeyen dersler için bir bütünleme hakkı tanınır. Öğrenci, bütünleme
veya tekrar hakkından birini tercih edebilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerden
başarılı olamayan öğrenci aynı dersleri almakla yükümlüdür ve teze başlayamaz.
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Özel öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenciler, devam ettikleri derslerde, kayıtlı normal öğrencilerin uyması gere-
ken usul ve esaslara uymak zorundadır.

(3) Özel öğrenci, her yarıyıl normal bir öğrenci kadar ders alabilir.
(4) Derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde, Enstitü müdürlüğünce du-

rumlarını belirten bir belge verilebilir.
(5) Özel öğrencilik statüsünde ders alınabilmesi için, örgün öğretime kayıtlı en az bir

öğrencinin bulunması gerekir.
(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde ve-
rilen derslerin %50’sini geçmemek koşulu ile öğrencinin başvurusu, anabilim dalı kurulu öne-
risi ve EYK kararı ile muaf sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya

başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan
başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçişle ilgili
esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 35 – (1) İlgili enstitüye girmeye hak kazanan adaylar kesin kayıtlarını, her

yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaptırmak zorundadır.
(2) Belirlenen süre içinde mazeret belirtmeyerek kaydını yaptırmayan veya bildirdiği

mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıldaki öğretim programlarına ka-
tılamaz ve bu süreyi kullanmış sayılırlar. Mazereti EYK’ca kabul edildiği takdirde öğrenci,
öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde kaydını yaptırabilir.

(3) Öğrenci danışmanının ve anabilim dalı başkanlığının bilgisi dâhilinde o yarıyıl için
aldığı derslerin bazılarını dersler başladıktan en çok iki hafta içinde programdan çıkarabilir
veya programa ekleyebilir.

Programlar
MADDE 36 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca belirlenip onaylanan dallarda ve

düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. Enstitüde, ilgili anabilim dallarının başvurusu, Ens-
titü Yönetim Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun kararı
ile yeni programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütün-
lüğü esas alınır. Ancak, öğrencilerin farklı alanlarda ders seçimine de olanak sağlanır.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü prog-
ramdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve
benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları üniversite Senatoları tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

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

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.
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b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri
hesaplanır.

(5) Enstitülerin yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim, araştırma kurum ve ku-
ruluşlarıyla ortak program yürütmesine ve işbirliğine Senato karar verir.

(6) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi ve kayıtlı
olduğu programdan mezun olabilmesi için gerekli ek başarı koşulları Senato tarafından belir-
lenebilir.

Ders açma
MADDE 37 – (1) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi

öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının öne-
rileri üzerine EYK tarafından yarıyıl başında duyurulur.

(2) Anabilim dalının açılmasını istediği dersler, her yarıyılda dersler başlamadan en az
iki hafta önce enstitüye bildirilir. Süresi içinde bildirilmeyen dersler açılmaz ve açılmayan ders-
lere öğrenci kaydedilemez.

(3) Yükseköğrenim programındaki lisansüstü dersler, sadece öğretim üyeleri tarafından
verilir.

(4) Bir öğretim üyesi, bir yarıyılda lisansüstü eğitim programları çerçevesinde en fazla
3 adet ders açabilir.

(5) Bir öğrenci lisansüstü programlarda almakla yükümlü olduğu derslerden en fazla 3
tanesini aynı öğretim üyesinden alabilir.

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

(7) Öğrencinin tekrar etmesi gereken dersin veya derslerin sonraki yarıyılda açılmaması
halinde, EABD başkanlığı önerisi ve EYK kararı ile başka derse kayıt yapabilir.

(8) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program
koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(9) İlgili dönemde öğrencinin almış olduğu seminer dersinin jüri üyeleri EABD baş-
kanlığınca önerilir. Jüri, 3 kişiden oluşur. Seminerin konusu, sınav yeri ve saati en az bir hafta
önceden ilgili enstitüye bildirilir. Sınav katılımcılara açık yapılır.

Devam mecburiyeti
MADDE 38 – (1) Öğrenci; programına aldığı derslerin en az %70’ine, uygulamalı ders-

lerin ise en az %80’ine katıldığı, proje, ödev, seminer, uygulama ve benzeri süresi içinde ve
başarılı olarak tamamladığı takdirde kaydolduğu dersin bir genel sınavına girebilir.

Sınavlar
MADDE 39 – (1) Anabilim dalı başkanlıkları tarafından hazırlanan sınav programları,

sınav dönemi başlamadan en az bir hafta önce ilân edilir. Sınavlar, programda gösterilen gün,
saat ve yerde yapılır. Sınavlar her yarıyıl akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.

(2) Her ders için en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yazılı olarak yapılır.
(3) Anabilim dalı başkanı sınavların düzenli bir şekilde yürütülebilmesini sağlar. Sı-

navlar sorumlu öğretim elemanı tarafından yapılır.
(4) Öğrenci, sınav sonucuna enstitü müdürlüğü nezdinde sınav sonuçlarının ilanından

itibaren en geç bir hafta içinde itiraz edebilir. İtiraz edilen sınav evrakı, ders sorumlusu tara-
fından incelenir. Maddî hata varsa, anabilim dalı başkanı ve enstitü müdürünün onayı ile dü-
zeltilebilir. Ara ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine, Senatoca belirlenmiş haklı ve
geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için, ilgili EYK kararı ile mazeret sınavı yapılır.
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(5) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yük-
seköğretim Kurulu tarafından tespit edilen usuller çerçevesinde belirlenir.

Değerlendirme
MADDE 40 – (1) Öğrencinin almış olduğu derslere ilişkin başarı kriterleri Senato ta-

rafından belirlenir.
Kayıt dondurma
MADDE 41 – (1) Lisansüstü öğrencileri; belgelemek şartıyla, aşağıdaki nedenlerle,

EYK kararı ile izledikleri programlardan bir defaya mahsus olmak üzere, iki yarıyıl kadar her
bir yarıyıla kaydını yaptırmak koşulu ile kaydını dondurabilir.

Ders telafisi
MADDE 42 – (1) Enstitü bünyesindeki derslerin ilgili öğretim elemanlarının geçici

görev, sevk, rapor ve izinli olmaları gibi nedenlerle haftalık ders programında belirtilen gün,
saat ve yerde ders verme görevlerini yerine getirememeleri halinde Senato tarafından belirlenen
kriterlere göre telafileri yapılabilir.

Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esas-
lar, Senato tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-
törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(5) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve
uygulamalarına ilişkin esaslar, gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

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

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygu-
lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Munzur Üniversitesinden:
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Munzur Üniversitesine bağlı fakülte, yük-

sekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans kayıt, eğitim-öğretim, sı-
navlar ve mezuniyete ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Munzur Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve

meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim, sınavlar ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve

44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
c) Bölüm: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bölümlerini,
ç) Bölüm başkanı: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu bölümlerinin baş-

kanlarını,
d) Dekan: Fakülte Dekanını,
e) GNO: Genel not ortalamasını,
f) Kurul: Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu kurullarını,
g) Müdür: Yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünü,
ğ) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Munzur Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkan-

lığını,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ı) Program: Meslek yüksekokulu programını,
i) Rektör: Munzur Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: Munzur Üniversitesi Senatosunu,
k) Üniversite: Munzur Üniversitesini,
l) Yönetim Kurulu: Üniversite, fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim

kurullarını,
m) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt İşlemleri, Geçişler, Çift Anadal ve Yan Dal Programı,

Öğrenci Değişimi ve Özel Öğrenci, Muafiyet

Kayıt işlemleri
MADDE 5 – (1) Üniversiteye kayıt yaptırmaya ilişkin esaslar şunlardır:
a) ÖSYM’ce yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte,

yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış veya özel yetenek sınavı ile öğ-
renci alınacak bölüm ve programlarda, o öğretim yılı için yapılan özel yetenek sınavında ba-
şarılı olmak gerekir.

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ÖSYM tarafından belir-
lenen tarihlerde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre, şahsen başvuru yoluyla veya elek-
tronik ortamda yapılır. Posta ile başvuru kabul edilmez. Adaylar, noter aracılığıyla belirledikleri
vekilleri aracılığı ile de kayıt yaptırabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından
onaylı örnekleri kabul edilir. Süresi içinde kaydını yaptırmayan aday, hakkını kaybeder.
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c) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından
belirlenen esaslara göre yapılır.

ç) Zorunlu yabancı dil hazırlık programı olan birimlere kayıt olan öğrenciler, Üniversite
tarafından düzenlenen ve önceden tarihi ilan edilen yeterlik/seviye tespit sınavına alınırlar. Bu
sınavda başarılı olanlar ile Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sı-
navlarda belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, ilgili bölümün/programın öğ-
rencisi olurlar ve öğrenimlerine başlarlar.

d) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya Üniversiteye girerken ÖSYM
tarafından yapılan sınavda sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal
edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa kendisine verilen
diploma dâhil tüm belgeler iptal edilir. Bu kişinin yatırmış olduğu öğrenci katkı payı ve/veya
öğrenim ücretleri geri ödenmez. Kayıt için sunulan belgelerde eksiklik veya tahrifat olduğunun
belirlenmesi veya öğrencinin başka bir eşdeğer örgün yükseköğretim programına (aynı anda
iki ön lisans ya da iki lisans programına) kayıtlı olması hâllerinde, kesin kayıt yapılmış olsa
bile kayıt iptal edilir.

Kimlik kartı
MADDE 6 – (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi

belirtilmiş, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya
mezun olan öğrenciler kimlik kartlarını iade etmek zorundadır.

(2) Kimlik kartını kaybeden öğrencinin ulusal veya yerel bir gazetedeki kayıp ilanını
ibraz etmesi veya kimlik kartının kullanılamayacak kadar yıpranması durumunda eski kimlik
kartını iade etmesi koşuluyla, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurması ha-
linde yeni kimlik kartı verilir. Kayıp veya yenileme durumunda kart bedelinin Üniversite tara-
fından belirlenen esaslar çerçevesinde öğrenci tarafından ödenmesi gerekir.

Danışmanlık
MADDE 7 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanlığınca öğretim

üyeleri arasından bir akademik danışman atanır. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde,
diğer öğretim elemanları da danışman olarak atanabilir. Danışman; öğrenimi süresi boyunca
öğrenciyi izler, eğitim-öğretim ile ilgili işlemler ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarının çö-
zümünde yardımcı olur. Danışmanların görevleri ile ilgili konular Senato tarafından düzenlenir.

Yatay geçiş, çift anadal ve yan dal programı
MADDE 8 – (1) Yatay geçiş, çift anadal ve yan dal programı ile ilgili işlemler

24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yatay
geçiş, çift anadal ve yan dal programı ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Dikey geçişler
MADDE 9 – (1) Dikey geçişler; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan, Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Li-
sans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri ve YÖK kararlarına göre yapılır.
Dikey geçiş ile ilgili esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci değişimi ve özel öğrenci
MADDE 10 – (1) Öğrenci değişimi ve özel öğrencilik, Yükseköğretim Kurumlarında

Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 18/2/2009 tarihli ve 27145
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim
Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik, 23/8/2011 tarihli ve 28034 sayılı Resmî Gaze-
te’de yayımlanan Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Senato
tarafından belirlenen esaslar ile düzenlenir.

Meslek yüksekokullarına intibak
MADDE 11 – (1) Lisans öğrenimine devam ederken kaydı silinen öğrencilerden meslek

yüksekokullarının ilgili programlarına kaydolmak isteyenlerin başvuruları, 18/3/1989 tarihli

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                                  6 Aralık 2016 – Sayı : 29910



ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Ta-
mamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları
Hakkında Yönetmelik hükümleri esas alınarak yapılır.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenci; her yarıyıl başında akademik takvimde belirlenen süre içe-

risinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp, dersleri
seçmek suretiyle kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenciler ders kayıtlarını, Senatonun tespit
ettiği esaslar ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre, öğrenci bilgi sistemi üzerinden
elektronik ortamda yenilerler. Kayıt yenileme işlemlerinden öğrenci sorumludur. Kayıt yeni-
leme işlemi danışmanın onayı ile tamamlanmış olur.

(2) Akademik takvimde belirtilen süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, yarıyılın
başlangıcından ikinci haftanın sonuna kadar geçen süre içinde mazeretlerini bir dilekçe ekinde
kayıtlı oldukları birimlere verirler. Mazeretlerinin kabulü ve kayıtlarının yenilenip yenilenme-
mesine ilgili birim yönetim kurulu karar verir. Süresi içinde katkı payı ya da öğrenim ücretini
ödemeyen veya mazeretleri yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler, o yarıyıl için kayıt
yenileyemezler. Kaydın yenilenmediği yarıyılda öğrenciler derslere devam edemez, sınavlara
giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrencinin kayıt yaptırmamış olduğu
yarıyıllar, öğrenim süresinden sayılır.

Muafiyet
MADDE 13 – (1) Üniversiteye kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulun-

dukları yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları dersler için, Üniversiteye kesin kayıt
yaptırdıkları eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç on beş gün içinde bir defaya
mahsus muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu süre dışındaki başvurular dikkate alınmaz.

(2) Yeni kayıt olduğu birimin intibak komisyonu, bir hafta içinde muafiyet talebinde
bulunan öğrencinin daha önce almış olduğu dersleri içerik, kredi/saat uyumluluğu ve başarı
notu bakımından değerlendirerek intibak formu hazırlar. Öğrencinin intibakı, ilgili birim yö-
netim kurulu tarafından karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim türü ve yılı
MADDE 14 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere

örgün öğretim yapılır. Ayrıca, ilgili birim kurulunun gerekçeli önerisi, Senatonun kararı ve
YÖK’ün onayı ile uzaktan öğretim ve açık öğretim de yapılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile
ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Senato tarafından uygun görülmesi hâlinde, birinci ve ikinci öğretim programların-
daki bazı dersler, sadece uzaktan eğitim yoluyla da verilebilir. Derslerin en fazla %30’u uzaktan
öğretim yoluyla verilebilir.

(4) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınavları hariç her biri en az on dört hafta olan
güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Gerekli hâllerde bu süre Senato tarafından uzatılabilir.
Akademik takvimde belirtilen resmî tatil günlerinde eğitim-öğretim ve sınav yapılmaz. Gerekli
görüldüğü takdirde dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar, ilgili bi-
rimin yönetim kurulu kararı ile cumartesi, pazar günleri ve mesai saatleri dışında da yapılabilir.

(5) Akademik takvim, ilgili eğitim-öğretim yılı başlamadan önceki Mayıs ayı sonuna
kadar Senato tarafından karara bağlanarak ilan edilir.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 15 – (1) Üniversiteye bağlı ön lisans programlarında normal eğitim-öğretim

süresi iki, azami eğitim-öğretim süresi dört yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğ-
rencilere ön lisans diploması verilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki lisans programlarında normal eğitim-öğretim süresi
dört, azami eğitim-öğretim süresi yedi yıldır. Bu programları başarı ile tamamlayan öğrencilere
lisans diploması verilir.
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(3) Yabancı dil hazırlık/bilimsel hazırlık sınıfı bulunan programlardaki bir yıllık hazırlık
eğitimi, birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sürelerin dışındadır.

Yabancı dille eğitim ve hazırlık sınıfı
MADDE 16 – (1) Ön lisans ve lisans programlarında dersler ilgili kurulun önerisi, Se-

natonun kararı ve YÖK onayı alınarak, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Ya-
pılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde bir yabancı dille ve-
rilebilir.

(2) Zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimi ile ilgili esaslar, 5/1/2010 tarihli ve
27453 sayılı Tunceli Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğine göre belirlenir.

Eğitim-öğretimin kapsamı
MADDE 17 – (1) Eğitim-öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre

yürütülür.
(2) Lisans/ön lisans programlarındaki dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba

ayrılır. Zorunlu dersler, programda tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seçmeli dersler
ise sayısı, türü ve ders grupları programda tanımlanan ve seçimi öğrenciler tarafından yapılan
derslerdir.

(3) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler, uygulamalar, proje, stüdyo, laboratuvar ve atöl-
ye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi uygulamaları, seminerler, klinik çalış-
ması, ödev, sunum, sınava hazırlık, sınav, işyeri eğitimi, bitirme çalışması ve benzeri çalışma-
lardan oluşur.

(4) Bir dersin ulusal kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile
uygulama, laboratuvar ve atölye etkinliklerinin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.

(5) Kredisiz derslerin haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir, ancak bu derslere
kredi değeri verilmez.

(6) Dersin AKTS kredisi, yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre öğrencinin ka-
zanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile
açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faa-
liyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak belirlenir. Her bir eğitim-
öğretim yılı için AKTS kredisi asgari altmıştır. Diploma için gerekli olan asgari ders kredisi
toplamı; ön lisans programları için 120, lisans programları için 240 AKTS kredisidir.

(7) Derslerin adı, kodu, içeriği, haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değeri, kate-
gorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu
özelliklerde yapılacak değişiklikler bölümün/programın önerisi üzerine ilgili kurulların kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(8) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir. Bir dersten
önce alınması zorunlu olan ve başarı notu en az DD veya B olması gereken derse, o dersin ön
koşul dersi denir. Bir dersle eş zamanlı alınması gereken derse, o dersin eş koşul dersi denir.

(9) Öğrenci, öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersler ile öngörülen kredideki
seçmeli dersleri almak ve başarmakla yükümlüdür.

Ders açma ve derslerin şubelere ayrılması
MADDE 18 – (1) Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz.
(2) Seçmeli dersler en az 15 öğrenci ile açılabilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının

yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini iz-
leyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğren-
cinin isteği göz önüne alınarak öğrenci danışmanı tarafından yapılır.

(3) Zorunlu derslerde ilgili kurul kararı ile birden fazla şube oluşturulabilir. Derslerin
şubelere ayrılmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Derse alma
MADDE 19 – (1) Ön lisans/lisans programlarındaki dersler zorunlu ve seçmeli ders-

lerden oluşur. Öğrencinin bir yarıyılda programına alabileceği derslerin toplamı /ders yükü 40
saat/haftadan fazla olamaz.
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(2) Hazırlık sınıfları hariç olmak üzere; lisans öğreniminde dördüncü yarıyıl (ikinci
yıl), ön lisans öğreniminde ise ikinci yarıyıl (birinci yıl) sonunda Genel Not Ortalaması 1,80’in
altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Bu öğrenciler üst yarıyıldan ders alamazlar.

(3) Öğrencinin bulunduğu sınıfın alt yarıyıllarından dersi varsa, üst sınıftan ders alamaz.
Alt yarıyıllardan dersi olmayan öğrencilerden Genel Not Ortalaması en az 3,00 olan öğrenciler,
üst sınıftan en fazla üç ders alabilirler.

(4) Son yarıyılda alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya
programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğren-
ciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders artırabilirler.

(5) Öğrenci, ders seçme işleminde, önceki yarıyıllarda devamsız ve başarısız olduğu
dersler ile hiç almadığı dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler farklı dönemler-
den ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile dersleri alır.

(6) Seçmeli bir dersi tekrarlama durumunda olan öğrenci, daha sonraki yarıyıllarda
ilgili ders açılmadığı takdirde bölüm kurulunun önerisi ile eşdeğer başka bir seçmeli ders ala-
bilir.

(7) Öğrencinin kaydolduğu derslerin haftalık saatlerinin kısmen de olsa çakışmaması
gerekir.

(8) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci
öğretimden ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift anadal ve yan dal öğrencilerine uygulan-
maz.

(9) Ders kaydının son şekli, danışman öğretim elemanı tarafından akademik takvimde
belirlenen süre içerisinde onaylanır.

(10) İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkra-
ların uygulanmasından danışman öğretim elemanı sorumludur.

Derse devam ve yoklamalar
MADDE 20 – (1) Öğrenci, ilk kez aldığı veya devamsızlığı nedeniyle tekrarlayacağı

teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az
%80’ine devam etmek zorundadır.

(2) Birinci fıkrada sayılan şartların sağlanmadığı dersten öğrenci devamsız kalmış olur.
Devamsız öğrenci, devamsız kaldığı dersin final ve bütünleme sınavlarına giremez; girmişse
sınavı geçersiz sayılır.

(3) Öğrencilerin derse devamları, sorumlu öğretim elemanı tarafından öğrencinin bizzat
kendisine ait elektronik imza, biyometrik imza ya da ıslak imzası karşılığı yoklamalarla tespit
edilir. Öğrencilerin devam durumları, yedi gün içerisinde ders sorumlusu tarafından öğrenci
bilgi sistemine işlenir. Devam durumunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden takip etmek öğrencinin
sorumluluğundadır.

(4) Devamsızlığın hesaplanmasında, Rektörlük tarafından yapılan görevlendirmeler dı-
şında, sağlık raporu dâhil hiçbir mazeret geçerli değildir.

Sınıflar
MADDE 21 – (1) Üniversite Senatosu tarafından onaylanan öğretim planındaki toplam

kredinin;
a) Ön lisans programlarında; % 40’ını tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf,
b) Lisans programlarında; % 20’sini tamamlayan öğrenciler ikinci sınıf, % 40’ını ta-

mamlayan öğrenciler üçüncü sınıf, % 65’ini tamamlayan öğrenciler dördüncü sınıf,
öğrencisi olarak tanımlanırlar ve bu öğrencilerin bu Yönetmelikte belirtilen not baraj-

larını da geçmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar, Değerlendirme ve Mezuniyet

Sınavlar
MADDE 22 – (1) Sınavların yazılı olarak yapılması esastır. Ancak, durum ve ihtiyaca

göre ilgili kurul kararı ile sınavlar; sözlü/uygulamalı, hem yazılı hem sözlü/uygulamalı, proje
tabanlı ya da internet tabanlı olarak da yapılabilir.
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(2) Sınavlar, birimler tarafından hazırlanan ve en az on gün önce ilan edilen programa
göre belirlenen zaman ve yerlerde yapılır. Ancak ara sınav yerine geçecek bazı dönem içi et-
kinlikler, belirli bir sınav programına ve ilana bağlı olmadan da yapılabilir. Gerek görüldüğünde
sınavlar, mesai saatleri dışında veya milli ve dini bayramlar haricindeki cumartesi ve pazar
günleri de yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler
ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen
öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılır ve disiplin soruşturma süreci başlatılır.

(4) Sınava ilişkin tüm belgeler, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenen kural-
lara göre iki yıl süre ile saklanır ve bu süre sonunda bir tutanak düzenlenmek suretiyle imha
edilir.

(5) Bir dersin başarı notu; o derse ait yarıyıl içi sınavlar, kısa sınavlar, arazi çalışması,
uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar gibi çalışmalar ve yarıyıl sonu sı-
navı ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından bir hafta önce, o yarıyıl açılacak derslere ait
başarı değerlendirme sistemi; yarıyıl içi çalışmalarının türleri, sayısı, yarıyıl içi çalışmalarının
başarı notuna katkısı ve yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkılarının hangi oranlarda
olacağı gibi hususlar göz önünde bulundurularak dersi verecek öğretim elemanı tarafından ders
uygulama formu doldurularak önerilir. Bu öneri, ilgili bölüm kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan
edilir.

(6) Dersle ilgili yarıyıl içerisindeki değerlendirme notları, ilgili dönemin son haftasından
önce ilan edilir.

(7) Öğrencilerin bir dersteki başarı durumunu gösteren liste, Senatonun belirleyeceği
esaslar çerçevesinde açıklanır. İlgili yönetim kurulu gerektiğinde bir dersin öğretim üyesinden,
dersle ilgili başarı durumu değerlendirmesini yeniden isteyebilir. Dersin öğretim elemanı tara-
fından yapılan yarıyıl içi ve yarıyıl sonu not dağılımlarının başarı durumu istatistikleri ve de-
ğerlendirme raporu ders uygulama dosyasında yer alır. Dersin sorumlusu/sorumluları Senato-
nun belirlediği esaslar çerçevesinde ders uygulama dosyasını yarıyıl sonu sınavları bittikten
sonra bir hafta içerisinde hazırlamak ve bölüm/program başkanlığına teslim etmekle yüküm-
lüdür.

(8) Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmek zorundadır.
Kulaklık, cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve benzeri iletişim araçları ile sınav
salonuna girilmesi yasaktır.

(9) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından yapılır. Görevli
öğretim elemanlarının sınav döneminde Üniversitede bulunamaması hâlinde sınavın kimin ta-
rafından yapılacağı ve değerlendirileceği, ilgili bölüm/program başkanının önerisi ve ilgili bi-
rimin yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(10) Sınavların düzenli biçimde yürütülebilmesi için ilgili birimdeki bütün öğretim ele-
manları görevlendirilebilir.

Ara sınavlar
MADDE 23 – (1) İlgili birim yönetim kurulunca aksi yönde karar alınan dersler hariç,

her ders için altıncı hafta ile on ikinci hafta arasında en az bir ara sınav yapılır. Bir dersin ara
sınavlarına girebilmesi için, öğrencinin o derse kayıtlı olması gerekir. Ara sınav tarihlerine ka-
dar devamsızlıktan kalması kesinleşen öğrenci ara sınavlara giremez, girmiş olsa bile sınavı
geçersiz sayılır.

(2) Tekrarlanan dersler dahil mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır sayılır
ve ara sınavların not ortalaması buna göre hesaplanır.

(3) Ara sınavlara girilmemesi, yarıyıl sonu sınavlarına katılmaya engel değildir.
Mazeret sınavı
MADDE 24 – (1) Mazeret sınavı, ara sınav günlerini kapsayan tarihlerde Rektörlük

tarafından görevlendirilen veya Senato tarafından belirlenmiş mazeretler nedeniyle ara sınav-
lara katılamayan öğrenciler için yapılır. Öğrenci; mazeret belgesini bir dilekçe ekinde, ilgili
bölüm/program başkanlığına, bu başkanlıkların bulunmadığı fakülte/yüksekokullarda dekan-
lığa/müdürlüğe, mazeretin bitiminden sonra en geç bir hafta içerisinde vermek zorundadır.
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(2) Mazeret sınavı hakkı, Senato tarafından belirlenen esaslarda tanımlanan istisnai du-
rumlarda, sadece ara sınavlar için verilir. Mazeret sınavı, ara sınav sayısına bakılmaksızın her
yarıyılda, dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenen tarihte her ders için bir defa
yapılır.

(3) Ara sınavın yapıldığı tarihte Rektörlük tarafından görevlendirilen öğrenciler için
her yarıyılda, her ders için ara sınav sayısı kadar mazeret sınavı yapılır.

(4) Öğrenci mazeret sınavında, o tarihe kadar olan ders içeriğinden sorumludur.
Genel sınav
MADDE 25 – (1) Öğrencinin, bir dersin genel sınavına girme hakkı kazanabilmesi

için; derse kayıt olmuş, teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamalı derslerde uygulamaların
en az % 80’ine katılmış ve öğretim üyesinin ders için belirlediği ve yarıyıl başında ilan ettiği
koşulları sağlamış olması gerekir.

(2) Genel sınava girme hakkı kazanamayan öğrenci, ilgili dersten devamsız sayılır.
(3) Genel sınav için mazeret sınavı açılmaz.
Bütünleme sınavı
MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavına girebilme şartları ve başarı notu, genel sınav ile

aynıdır.
(2) Öğrencilere, genel sınavda başarısız olduğu (FF notu aldığı) dersler için, her yarı-

yılın sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında bir bütünleme sınav hakkı verilir.
(3) Not yükseltmek isteyen öğrenciler, genel sınavda şartlı başarılı olduğu (DD/DC

notu aldığı) derslerden bütünleme sınavına girebilirler. İlgili dönemin ara sınav notu, bütünleme
sınavında da geçerlidir.

(4) Bütünleme sınavında alınan not, o dersin genel sınavı notu yerine geçer.
(5) Bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Mezuniyet sınavı
MADDE 27 – (1) Mezuniyet sınavına;
a) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları

halde GNO’su 2,00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler seçecekleri koşullu başarılı en
fazla iki dersten,

b) Mezun olmak için genel sınava girme şartlarını yerine getirmiş olmak koşulu ile ba-
şarısız oldukları ders sayısı en fazla iki olan öğrenciler, başarısız kaldıkları derslerden

girebilirler.
(2) Mezuniyet sınavı güz ve bahar döneminde bütünleme sınavından sonra ve akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.
(3) Mezuniyet sınavında daha düşük alınan notlar önceki notların yerine geçmez. Ba-

şarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar de-
ğerlendirmeye katılmaz.

(4) Öğrenci mezuniyet sınavına öğrenimi boyunca bir kez başvurabilir.
(5) Mezuniyet sınavı için mazeret sınavı açılmaz.
Muafiyet sınavı
MADDE 28 – (1) Muafiyet sınavı, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, ortak

zorunlu yabancı dil dersinden muaf olmaları için, öğretim yılı başında yapılır.
Değerlendirme ve notlar
MADDE 29 – (1) Bir dersin başarı notu; bağıl değerlendirme sistemi kullanılarak be-

lirlenir.
(2) Bağıl değerlendirmeye katma sınırı (BDKS), ham başarı notu alt sınırı (HNAS) ve

yarıyıl sonu sınavı alt sınırı (YSAS) Senato tarafından belirlenir.
(3) Bağıl değerlendirme sisteminin uygulandığı derslerde değerlendirmeye alınmak için

öğrencinin yarıyıl sonu sınav notunun en az YSAS olması gerekir. Bu puanın altında kalan öğ-
renciler doğrudan başarısız sayılır.

(4) Bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için yarıyıl sonu ham
başarı notlarının dağılımı kullanılarak başarı derecelerinin karşılığı harf notları, Senato tara-
fından 100 puan üzerinden oluşturulan tablodan belirlenir.
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(5) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; aşağıda belirtilen
harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür:

a)
Ham Başarı Notu Başarı Notu Katsayı Açıklama
90-100 AA 4,00 Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı
75-84 BB 3,00 Başarılı
70-74 CB 2,50 Başarılı
60-69 CC 2,00 Başarılı
55-59 DC 1,50 Koşullu Başarılı
50-54 DD 1,00 Koşullu Başarılı
0-49 FF 0,00 Başarısız
b) B= Kredisiz dersler için başarılı.
c) K= Kredisiz dersler için kalır.
ç) D= Devamsız.
d) G= Girmedi.
e) M= Muaf.
(6) Başarı notu olarak kullanılan harf notları aşağıdaki gibi tanımlanır:
a) Bir dersten AA, BA, BB, CB veya CC notlarından birini almış olan öğrenci o dersi

başarmış sayılır.
b) Bir dersten DC veya DD notlarından birini almış olan öğrenci o dersi koşullu başar-

mış sayılır. DD ve DC harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için
GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

c) Bir dersten FF notu alan öğrenci o dersi başaramamış sayılır.
ç) Muaf sayma (M); bir yükseköğretim kurumundan yatay geçişle kabul edilen veya

ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilgili prog-
rama intibaklarında, daha önceki yükseköğretim programında almış oldukları ve ilgili birim
yönetim kurulu kararı ile başarılı sayıldıkları dersler için kullanılır.

d) Başarı notu belirtilmeyip B olarak gösterilen dersler, GNO’nun hesabında değerlen-
dirmeye katılmaz.

e) D notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir ve genel
not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. D notu ile değerlendirilen dersler verildiği
ilk yarıyıl tekrar alınır.

f) Kredisiz bir dersten K notu alan öğrenci, o dersi başaramamış sayılır ve aynı dersi
verildiği ilk yarıyılda tekrarlar.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 30 – (1) Genel sınav ve bütünleme sınavı sonuçları, ilgili sınav döneminin

bitimini izleyen en geç üç iş günü içinde öğrenci işleri otomasyonuna girilir. Aynı süre içinde
sınav sonuçlarının, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmek üzere ilgili birim başkanlı-
ğına verilmesi zorunludur. Sınav evrakı ve derse devam çizelgeleri, ilgili birim tarafından iki
yıl süreyle saklanır.

(2) Sınav sonuçları, maddi hata durumunun belirlenmesi dışında değiştirilmez. Öğren-
ciler veya öğretim elemanları not düzeltme taleplerini, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç
iş günü içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak iletirler.

(3) İtiraz edilen sınav evrakı, bölüm başkanı ve sınavı yapan öğretim elemanı tarafından
incelenir. Gerektiğinde bölüm başkanı, bölüm kurulu kararı ile biri dersi okutan öğretim ele-
manı olması koşuluyla ilgili bölüm elemanlarından en az üç kişilik komisyon kurarak sınav
evrakını inceletebilir. Sınav evrakında maddi hata varsa, itiraz, ilgili yönetim kurulunda karara
bağlanır.

(4) Öğrencinin itirazı bir hafta içerisinde sonuçlandırılır.
Not ortalamaları
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumları; 29 uncu maddeye göre, derslerden

almış oldukları başarı notlarının katsayıları ve derslerin kredileri ile hesaplanan dönem not or-
talaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleriyle izlenir.
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(2) DNO; bir yarıyılda alınan derslerin her birinin kredisi ile bu derslerden alınan başarı
notlarının katsayılarının çarpımları toplamının, aynı derslerin kredi toplamına bölünmesiyle
elde edilir. GNO; öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren, tamamladığı yarıyıl itibarıyla
almış olduğu tüm dersler ve o derslerden almış olduğu geçerli son notlar dikkate alınarak he-
saplanır.

(3) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki
basamak kullanılarak ifade edilir.

Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 32 – (1) Bulunduğu yarıyıla kadar bölüm/program ders planındaki tüm ders-

leri alıp başarmış ve GNO’su en az 2,50 olan öğrencilerden GNO’sunu yükseltmek isteyenler,
önlisans diploma programında üçüncü, lisans diploma programında ise beşinci yarıyıldan iti-
baren, önceki yıllarda DD ya da DC notu aldıkları derslerden başlamak üzere, bir yarıyılda bir
ve öğrenimleri süresince de en fazla üç dersi, devam şartı aranmaksızın tekrarlayabilirler. Tek-
rarlanan derste, öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

Onur ve yüksek onur öğrencileri
MADDE 33 – (1) Bir yarıyıldaki tüm dersleri almak, önceki yarıyıl veya yıllardan FF

notu olmamak ve disiplin cezası almamış olmak koşulu ile o yarıyıl veya yıldaki en düşük notu
CC ve DNO’su 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencileri, DNO’su 3,50-4,00 arasında
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencileri sayılır. Bu öğrencilerin durumları öğrenim durum
belgesinde yarıyıl bazında belirtilir. Onur ve yüksek onur öğrencilerinin listesi, her yarıyıl so-
nunda Rektörlük tarafından Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

Mezuniyet
MADDE 34 – (1) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için, izlemekte olduğu programda

belirtilen bütün dersleri, uygulamaları, proje, laboratuvar, seminer, bitirme projesi ve zorunlu
staj gibi çalışmaları başarmış olması ve GNO’sunun en az 2,00 olması zorunludur. GNO’su
2,00 ve üzerinde olan öğrenciler, DD ve DC notu aldıkları derslerden de başarılı kabul edilirler.

(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, istedikleri DD ve DC notlu dersleri, GNO’su
2,00 veya daha yukarı oluncaya kadar tekrar alırlar. Tekrarlanan derslerde öğrencinin aldığı
son not geçerlidir.

Diploma, sertifika ve belgeler
MADDE 35 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma, sertifika ve belgeler ile

bunların verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:
a) Lisans Diploması: Lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere

verilir.
b) Çift Anadal Lisans Diploması: Lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve

kayıtlı olduğu çift anadal programında da mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere verilir.
c) Ön Lisans Diploması: Ön lisans programından mezuniyet koşullarını sağlayan öğ-

renciler ile lisans programından mezuniyet hakkı kazanmadan önce Üniversiteden ayrılmak
isteyen öğrencilere başvurmaları ve gerekli kayıt sildirme işlemlerini tamamlamaları durumun-
da verilir. Lisans programında ön lisans diploması almaya hak kazanmak için, kayıtlı olunan
lisans programının müfredattaki ilk dört yarıyılının tüm derslerinden en az DD veya B harf
notu alınması ve en az 2,00 GNO’ya sahip olunması gerekir.

ç) Geçici Mezuniyet Belgesi: Diplomanın mezuniyet tarihinden sonraki bir ay içerisinde
verilememesi durumunda, bir defaya mahsus olmak üzere verilen ve diploma yerine geçen bir
belgedir.

d) Diploma Eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomaya ek olarak verilen bir belgedir.

e) Mezuniyet Başarı Belgesi: Lisans programlarından dereceye girerek mezun olanlara
verilen bir belgedir. Dereceye giren mezunların başarı sıralamalarına ilişkin esaslar Senato ta-
rafından belirlenir.

f) Yan Dal Sertifikası: Bir lisans programından mezuniyet hakkı kazanan ve kayıtlı ol-
duğu yan dal programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Bu sertifika bir diploma
değildir.
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g) Not Çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her
yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili
yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

ğ) Yarıyıl Başarı Belgesi: Yarıyıl sonunda “Onur” veya “Yüksek Onur” öğrencisi olan-
lara verilen bir belgedir.

h) Öğrenci Belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıtlı olduğunu gösteren bir belgedir.
(2) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilebilmesi için, katkı payları veya

ikinci öğretim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini
geri vermeleri zorunludur. Aksi halde kendilerine mezuniyet belgesi/diploma verilmez.

(3) Diploma ve mezuniyet belgelerine yazılacak mezuniyet tarihi öğrencinin öğrenimini
tamamladığı en son tarih olan, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirtilen
yarıyıl sınav haftasının son günü, bütünleme sınav haftasının son günü veya stajın son günüdür.

(4) Diploma, sertifika ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:
a) Ön lisans, lisans ve çift anadal diplomaları ve yan dal sertifikası Rektör ve ilgili de-

kan/müdür.
b) Geçici mezuniyet belgesi, rektör yardımcısı, ilgili dekan/müdür.
c) Mezuniyet ve yarıyıl başarı belgeleri ilgili rektör yardımcısı.
ç) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yetki-

lisi.
(5) Diploma, sertifika ve belgelerde öğrencinin fakültesi, bölümü ve programı belirtilir.
(6) Diploma ve sertifikaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tara-

fından belirlenir.
(7) Diploma ve sertifikaların kaybı hâlinde kaçıncı kez düzenlendiği belirtilmek ve ba-

sın yolu ile kayıp ilanı vermek koşuluyla yenisi hazırlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Disiplin, İzin, Kayıt Sildirme ve İlişik Kesme

Disiplin
MADDE 36 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Res-

mî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümle-
rine göre yapılır.

(2) Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eği-
tim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

(3) Tutuklu veya hükümlü bulunan öğrenciler, sınava alınmaz ve sınav hakları saklı tu-
tulmaz. Ancak; tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan
hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim
haklarının kullanılma şekli ve usulü, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştı-
rılır.

İzinli sayılma
MADDE 37 – (1) İzin, öğrencilerin ilgili akademik birimlerin onayı ile geçici bir süre

için kayıtlı oldukları bölüme/programa ara vermeleridir. İzin başvurusu yapılabilmesi için baş-
vuru tarihinde öğrencinin kayıtlı veya izinli statüde olması zorunludur. İzinli öğrencilerin tüm
hakları saklı tutulur. Hazırlanan belgelerde öğrencilerin izinli oldukları belirtilir. İlgili yönetim
kurulu kararı ve YÖK’çe tespit edilen haklı ve geçerli nedenler ile öğrenciye en çok iki yarıyıl
süre ile izin verilebilir. İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı
izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(2) Hastalık, doğal afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması
gibi önceden öngörülemeyen ve bilinemeyen nedenlerle yarıyıl süresi içinde de izin verilebilir.
Belirtilen nedenlerin sınav döneminde ortaya çıkması halinde, aynı usulle işlem yapılır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın mey-
dana çıkmasından itibaren en geç otuz gün içinde, bağlı bulunduğu fakülteye başvurması ve
olayı gerekli belgelerle kanıtlaması zorunludur.
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(4) Yarıyıl içinde izin verilmesi halinde, öğrenci yarıyıl başından itibaren izinli sayılır.
Ekonomik nedenler ve ilgili yönetim kurullarınca kabul edilebilecek diğer nedenlerle izin ancak
yarıyıl başında verilebilir. Bu durumda izin için başvurunun, nedenlerinin açıklanması ve bel-
gelenmesinin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonraki otuz gün içinde yapılması zorunludur.
Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular iş-
leme konulmaz.

(5) Öğrenci, izninin bitiminde, izne ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenci-
liğe devam eder.

(6) Bir öğrenciye öğretim süresince toplam olarak en çok iki yarıyıl izin verilebilir. An-
cak, ikinci fıkrada gösterilen nedenlerin devamı halinde, ilgili yönetim kurulunca iznin uzatıl-
ması yoluna gidilebilir.

(7) YÖK’çe belirtilen haklı ve geçerli nedenler ile Üniversite Yönetim Kurulunca onay-
lanan diğer nedenlere dayalı izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim süresinden sayılmaz.

(8) Psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı
aşan ve bu durumunu bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendiren öğren-
cilerden, öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde, yeniden sağlık raporu almaları istenir.
Bu rapor, ilgili yönetim kurulunca incelendikten sonra, öğrencinin öğrenimine devam edip ede-
meyeceğine karar verilir.

Kayıt sildirme ve ilişik kesme
MADDE 38 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına baş-

vurarak kayıtlarını sildirebilirler. Öğrencinin Üniversiteden kaydının silinmesi hâlinde ödemiş
olduğu katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri
için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-
leri yerine getirmeleri zorunludur.

(3) Ön lisans diploması alan lisans öğrencileri veya mezuniyet koşullarını sağlamadan
kayıtlı oldukları programdan kayıt sildiren öğrenciler ve Üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler,
Üniversitedeki tüm öğrencilik haklarını kaybederler ve öğrenimlerini tamamlamak üzere kayıt
sildirdikleri programa tekrar kayıt yaptıramazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 39 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan

posta adresine, kayıtlı olduğu bölüme ve/veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta
adresine gönderilerek yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-
mekle yükümlüdür.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Senato ve ilgili birimlerin yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 41 – (1) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli

Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili mü-

dürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin ticaret sicili müdürlüklerinde düzen-
lenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun

210 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Ayırt etme gücü: Yaş küçüklüğü, akıl hastalığı,  akıl zayıflığı,  sarhoşluk ya da benzer

sebepler nedeniyle akla uygun davranma yeteneğinden yoksun bulunmama halini,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
ç) Kayyım: Belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan kişiyi,
d) Kısıtlı: 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda tanımlanan kısıt-

lılık hâlleri kapsamındaki kişileri,
e) Kimlik kartı: Gerçek kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve aile kütü-

ğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını,
f) Kişi: Gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Kurucu: Şirket kurmaya teşebbüs eden kişi veya kişileri,
ğ) Mavi kart: Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatan-

daşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde
belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabilecekle-
rini gösteren resmi belgeyi,

h) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda
yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak
depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde
oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini,

ı) MERNİS: İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini,
i) Müdür: Ticaret sicili müdürünü,
j) Müdürlük: Ticaret sicili müdürlüğünü,
k) Müdür Yardımcısı: Ticaret sicili müdür yardımcısını,
l) Sözleşme: Kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şir-

kette şirket sözleşmesini, anonim şirkette esas sözleşmeyi,
m) Sürücü belgesi: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen motorlu araç-

ların sürülmesine yetki veren belgeyi,
n) Şirket: Kollektif, komandit, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş koman-

dit şirketi,
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o) Temsilci: Kurucu adına imza yetkisine sahip vekil, veli, vasi, kayyım ile tüzel kişi-
lerde temsil ve ilzama yetkili kişiyi,

ö) Ticari işletme:  Esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı
hedef tutan faaliyetlerin, devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmeyi,

p) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
r) Vasi: Vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün

menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü kişiyi,
s)Vekil: Vekâlet verenin işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlenen kişiyi,
ş)Veli: Velayet altındaki küçüğü temsil eden velayet sahibi kişi veya kişileri, 
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin İmzalanması

Sözleşmenin hazırlanması 
MADDE 4 – (1) Şirket sözleşmesi MERSİS’te hazırlanır.
Müdürlüğe başvuru
MADDE 5 – (1)  Kurucular, sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer mü-

dürlüğünde hazır bulunur.
(2) Kurucusu gerçek kişi veya tüzel kişi olan şirketlerin sözleşmesi müdürlükte bizzat

kendileri veya temsilcileri tarafından imzalanır.
(3) Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma

veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.
(4) On sekiz yaşından küçük kişilerin şirkette kurucu ortak olabilmesi için şirket söz-

leşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir. Velinin tek kişi olması halinde, nüfus kayıt
örneğinin ibraz edilmesi zorunludur.

(5) On sekiz yaşından küçük kişinin velisiyle birlikte şirket kurucusu olması halinde,
vasi veya kayyım kararı müdürlüğe ibraz edilir.

(6) Kurucu Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ibraz
edilir.

(7) Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk va-
tandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart ibraz edilir.   

(8) Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport ibraz edilir.
(9) Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli ol-

duklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini
ibraz eder. 

(10) Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye
yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilir.

(11) Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyım olması halinde konuya ilişkin
mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti ibraz edilir.

(12) İbraz edilen belgelerin birer örneği tarih kaşesi ile mühürlenerek dosyasında sak-
lanır.

Belgelerin doğrulanması
MADDE 6 – (1) Müdür, şirket kuruluş işlemi için başvuruda bulunan kişinin kimliğini

gösterir belgeyi inceler, belgedeki fotoğraf ile gelen kişiyi karşılaştırır, fotoğrafta soğuk mühür
izinin olduğunu kontrol eder.  İbraz edilen belgeden şüpheye düşülmesi halinde ikinci bir kimlik
belgesi istenir. MERNİS’ten kimlik kartı ve mavi kart bilgilerinin doğruluğu sorgulanır.
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(2) İbraz edilen pasaport ise; pasaport sahibinin imzası, pasaportun sayısı, fotoğraf, ki-
şinin adı, soyadı, doğum yeri ve doğum tarihi ve belgenin verildiği makam kontrol edilir. Pa-
saportta, belgeyi veren makamın mühür, kaşe ve imzası olmalıdır. 

(3) İbraz edilen sürücü belgesi ise; kişi bilgileri ile soğuk mühür izi kontrol edilir. 
(4) İbraz edilen kimlik belgesinin yırtık veya yıpranmış olması, belgedeki resmin eski

olması veya benzeri durumlar nedeniyle kimlik doğrulanmasında tereddüt yaşanması duru-
munda, kimlik belgesinin değiştirilmesi veya yenilenmesi istenir. 

Diğer doğrulama işlemleri
MADDE 7 – (1) Sözleşmenin imzalanmasından önce kurucu veya temsilciler, iradesini

serbestçe ve kendi isteğine uygun olarak beyan eder.
(2) Müdür, kurucunun ayırt etme gücüne ilişkin yaşlılık, hastalık veya dış görünüş ne-

deniyle şüpheye düşerse veya ihbar ve şikâyet varsa başvuru reddedilir.
Sözleşmenin imzalanması 
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı ve 7 nci maddelerinde yer alan doğrulama işlemle-

rinin ardından, sözleşmenin müdürlük tarafından MERSİS’ten alınacak nüshası kurucular veya
temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde imzalanan sözleşme nüshalarının her sayfası, müdür ta-
rafından imzalanarak mühürlenir. Ayrıca nüshaların son sayfasına işlem tarihi de yazılır veya
tarih kaşesi basılır.

(3) İmza onay belgesi hazırlanarak müdür tarafından imzalanır. Söz konusu belge mü-
hürlenir ve sözleşmenin arkasına eklenir.

(4) Müdür tarafından yapılan bu onay, imzaların kuruculara veya temsilcilere ait oldu-
ğunun tasdikidir ve Kanunun 32 nci maddesinde yer alan inceleme görevinin yerine getirilmesi
sonucunu doğurmaz.

Düzeltme beyanı
MADDE 9 – (1) Sözleşmenin imzalanması ve mühürlenmesinden sonra sözleşmede

herhangi bir değişiklik olması halinde, ilgililerden sözleşme nüshası adedince düzeltme beyanı
alınır. Düzeltme beyanı oluşturulurken bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddesi hükümleri
uygulanır. Bu şekilde oluşturulan düzeltme beyanı, sözleşme nüshalarının arkasına eklenir. 

Sözleşmenin saklanması ve teslimi 
MADDE 10 – (1) İmzalanan ve mühürlenen sözleşmenin bir nüshası müdürlükçe alınır

ve şirketin tescil başvurusu ile birleştirilerek dosyasında saklanır. 
(2) Kalan sözleşme nüshaları ilgililere teslim edilir.
Sözleşmenin süresi
MADDE 11 – (1) Müdürlükte imzalanan sözleşmenin bu Tebliğin 8 inci maddesi çer-

çevesinde gerçekleştirilen onay tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunul-
maması halinde, sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair
beyanda bulunmaları gerekir. İrade beyanı oluşturulurken, bu Tebliğin 6 ncı, 7 nci ve 8 inci
maddesi hükümleri uygulanır. Kurucuların bu beyanı, sözleşme nüshalarının arkasına eklenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İmza Beyannamesi

Genel olarak
MADDE 12 – (1) Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ib-

razı zorunlu olan imza beyannameleri, müdürlükler tarafından düzenlenebilir. İmza beyanna-
meleri, gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imza atmaya yetkili kişinin, ticaret unvanı ve
bunun altına atacağı imzayı içeren belgedir. 
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Hazırlanması

MADDE 13 – (1) İmza beyannamesi düzenlenen kişilerin kimlik bilgileri bu Tebliğin

6 ncı ve 7 nci maddeleri çerçevesinde doğrulandıktan sonra imza beyannamesi hazırlanır ve

müdür huzurunda imzalatılır. 

(2) İmza onayı belgesi hazırlanarak müdür tarafından imzalanır. Söz konusu onay bel-

gesi beyanname ile birlikte mühürlenir ve beyannamenin arkasına eklenir. 

(3) Beyanname müdürlükçe saklanmak üzere teslim alınır ve tescil başvuru belgeleriyle

birleştirilerek dosyasında saklanır.

(4) Tebliğin 5 inci maddesinin ilgili hükümleri imza beyannamesinin düzenlenmesinde

de kıyasen uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme 

MADDE 14 – (1) Sicil müdürü, bu Tebliğde düzenlenen işlemlerin yerine getirilmesi

için sicil müdür yardımcılarını görevlendirebilir. Bu takdirde, bu Tebliğde müdür tarafından

yapılacak işlemler görevlendirilen müdür yardımcısı tarafından yerine getirilir. Müdür tarafın-

dan gerekli görülmesi halinde birden fazla müdür yardımcısı da görevlendirilebilir.

(2) Müdür, sözleşmelerin imzalanması ve imza beyannamelerinin oluşturulması işlem-

lerinin müdürlükte hızlı, eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri

alır. Bu Tebliğ kapsamındaki işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli fiziki koşullar ile dona-

nım, müdürlüğün kurulu bulunduğu Oda tarafından temin edilir. Gerekli görülmesi halinde

müdür tarafından, bu Tebliğ kapsamındaki işlerin yürütülmesi için müdürlük içinde ayrı bir

yer oluşturulur.

Dosya numarası

MADDE 15 – (1) Müdürlüklerde imzalanan sözleşmeler ile düzenlenen imza beyan-

namelerinin her birine dosya numarası verilir. Dosya numarası, sözleşmeler ile imza beyanna-

meleri üzerine kaşe ile basılır.

Ticaret sicili hizmet bedeli

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin, 

a) 8 inci maddesi ile düzenlenen sözleşmenin imzalanması,

b) 9 uncu maddesi ile düzenlenen düzeltme beyanı,

c) 11 inci maddesi ile düzenlenen irade beyanı,

ç) 13 üncü maddesi ile düzenlenen imza beyannamesi, 

d) Sözleşmenin tescili,

işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde onundan fazla olamaz. Bu

maddenin (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan işlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapıl-

masına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/384 

KARAR NO : 2016/329 

Mahkememizin 01/03/2016 tarihli 2015/384 Esas 2016/329 Karar sayılı ilamı ile; Hüseyin 

ve Gülümser oğlu, Fethiye 20/02/1977 doğumlu Muğla Fethiye Karaçulha Nüf. kayıtlı sanık 

ADEM TÖNGÜL hakkında; mahkememizin 2015/384 Esas 2016/329 Karar sayılı ilamı ile bina 

dahilinden hırsızlık suçundan TCK'nın 142/1-b ve 143. Maddeleri uyarınca 2 yıl 8 ay hapis cezası 

ile cezalandırılmasına ve sanık hakkında TCK'nın 53. Maddesinin 1. Fıkrasının a, b, d, e ve c 

bendlerinin uygulanmasına karar verildiği anlaĢılmıĢtır. 

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle 

ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı Tebligat 

Kanunun 29. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 9566 

—— • —— 
İstanbul Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/182  

KARAR NO : 2016/297 

Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan EĢya Hakkında Hırsızlık, Mala Zarar 

Verme, ĠĢyeri Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçlarından sanık ÖZKAN KARAMAN'ın (Enver ve 

AyĢe oğlu, 12/04/1985 ġĠġLĠ doğumlu, BAYBURT, MERKEZ, AĢağıkıĢlak mah/köy nüfusunda 

kayıtlı. TC Kimlik No: 20297800862) Mahkememizin 24/05/2016 tarihli, 2014/182 Esas-

2016/297 K. sayılı kararı ile 4 AY HAPĠS - 8 AY HAPĠS - 2 YIL HAPĠS cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar 

kendisine 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 sayılacağı, 

tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢumlu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Yargıtay ilgili ceza Dairesine temyizi kabil olmak üzere yasal süre 

içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 9567 
—— • —— 

Fethiye 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/10 

KARAR NO : 2016/204 

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 

18/02/2016 tarihli ilamı ile sanık Ahmet Emin Tuncer hakkında 5237 sayılı Türk Ceza kanunun 

86/2 maddesi gereğince neticeten 2 Ay 15 Gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği 

iĢ bu dava dosyasının müĢtekisi olan Ali ve Nari'den olma, 1982 Ġran doğumlu SAYEED 

HOSSEIN EGHBALZADEH 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, ilan olunur. 9568 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2016 – Sayı : 29910 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MĠCROSOFT KURUMSAL LĠSANS YENĠLEME ANLAġMASI  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Üst Kurulu Bilgi Teknolojileri Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı Microsoft Kurumsal Lisans Yenileme AnlaĢması teknik Ģartnamesine ve 

Microsoft 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, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek 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 markası, teknik Ģartnamesi, Ofis 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, 13.12.2016 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 belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Microsoft Markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 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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160 ADET DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ĠĢ TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı ihtiyacı 160 adet 

dizüstü bilgisayarın ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Dell/Xps 13 veya 

Hp/Elitebook Folio G1 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 (130.-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 KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamenin, markaların, Ofis tip ticari Ģartnamesinin 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, 12.12.2016 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 belgelerin teknik Ģartnamesine ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün 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 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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20 ADET Ġġ ĠSTASYONU, SANALLAġTIRMA SUNUCUSU ARTIRIMI VE 

GERĠ ĠZLEME SĠSTEMĠ KAPASĠTE ARTIRIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 20 adet iĢ 

istasyonu KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine; sanallaĢtırma sunucusu artırımı KuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve IBM markasına; geri izleme sistemi kapasite artırımı ise 

KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Ter adata 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 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, markaları., 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, 13/12/2016 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 belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenen markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 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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2017 YILI ĠÇERĠSĠNDE KAMU KURUM VE KURULUġLARININ TAġIT KĠRALAMA 

TALEPLERĠNĠ KARġILAMAK ÜZERE DEVLET MALZEME OFĠSĠ (DMO) ĠLE 

―TAġIT KĠRALAMA PROTOKOLÜ‖ AKDEDĠLECEK FĠRMALARIN 

BELĠRLENMESĠ AMACIYLA ĠHALE YAPILACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ankara ilinde bulunan müĢterilerimize; Türkiye genelinde bulunan birimlerinin de 

ihtiyaçları dahil olmak üzere, DMO faaliyet konuları arasında yer alan ―taĢıt kiralama‖ hizmetini 

sunmak amacıyla, ―Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartname‖ hükümleri 

dahilinde, Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği‘nin 20 nci maddesinde yer alan açık 

teklif usulü ile iç piyasadan gerçekleĢtirilmek suretiyle Ofis ile ―TaĢıt Kiralama Protokolü‖ 

imzalayacak olan yükleniciler belirlenecektir. 

1 - Ġstekliler; 

a) Ġhale dokümanlarını Genel Müdürlük I No‘lu Satınalma Daire BaĢkanlığında ve DMO 

internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif vereceklerin, 140-TL olan ihale evrak bedelini 

DMO veznelerinden veya DMO banka hesaplarından birine yatırmaları ve yatırılan bedele ait 

ödendi belgesinin aslı ile bir suretini teklif evrakına ekleyerek dıĢ zarfa koymaları zorunludur. 

b) Teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere, DMO adına düzenlenmiĢ bulunan 

en az 3 (üç) ay süreli geçici teminat vereceklerdir. (ĠĢ ortaklığı olması halinde, toplam geçici 

teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından 

karĢılanabilir.) 

c) Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 10 uncu maddesinde 

belirtilen esaslara uygun olarak, teklif bedelinin %10‘undan az olmamak üzere ilan tarihinden 

sonra düzenlenmiĢ banka referans mektubu vereceklerdir. 

2 - Ġstekliler, Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 11 inci 

maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak toplam cirosunun teklif edilen bedelin % 25‘inden, 

taahhüt altında devam eden iĢlerin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının 

ise teklif edilen bedelin %15‘inden az olmaması gerekir. 

Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli 

yeterli kabul edilir. 

3 - Ġsteklilerin teklif edilen bedelin % 30‘undan az olmamak üzere, ihale konusu iĢlere ait 

iĢ deneyimini gösteren belgelerini sunması gerekir. 

4 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

5 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilecektir. 

6 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemeyecektir. 
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7 - Ġhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yükleniciler aracılığı ile 

yaptırılamayacaktır. 

8 - TaĢıt Kiralama Protokolü kapsamında kiralanacak olan taĢıtların adedi, marka ve 

modelleri ile kiralama süreleri ―Fiyat Teklif Cetveli‖nde yer almakta olup, teklifler bu cetvelde 

belirtilen hususlara göre verilecektir. Ġhale konusu protokol kapsamında kiralanacak taĢıtların 

tamamı için teklif verilebileceği gibi, her bir marka için kısmi teklifler de değerlendirilmeye 

alınabilecektir. 

9 - Teklifler, ihaleye esas Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 

21 inci maddesinde belirtildiği üzere son teklif verme tarihinden itibaren en az 40 gün opsiyonlu 

olacaktır. 

10 - Teklifler, Katma Değer Vergisi hariç verilecektir. 

11 - Teklifler 16.12.2016 günü, Saat 12.00‘ye kadar DMO I Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır.  

12 - 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 Binek TaĢıt Kiralama Hizmet Alımına Ait Ticari ġartnamesinin 2 nci maddesinde (m 

bendi hariç) yazılı belgeler bulunacaktır. 

13 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü Saat 14.00‘de önce dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin belirlenmesini müteakip, 

uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise iç zarflar açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

14 - ĠĢbu ihale, isteklilerin ilk tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri ve devamında sözlü 

olarak tekliflerini sürdürmeleri Ģeklinde olacaktır. 

15 - Tekliflerin hazırlanması aĢamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ve değiĢiklik 

yapılmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden beĢ (5) gün 

öncesine kadar yazılı olarak açıklama ve değiĢiklik talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak 

açıklama ve değiĢiklik talepleri ile doküman satın alınmadan yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

16 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) fıkrası 

(istisna) kapsamında olup; DMO, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

OFĠS‘ĠMĠZ BANKA HESAPLARI: 

- Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal ġb. : TR79 0001 0017 4537 7118 7650 07 

- Ziraat Bankası Ankara Merkez ġb. : TR37 0001 0000 0138 7755 3350 01 

- Vakıfbank Merkez ġb. : TR19 0001 5001 5800 7293 8232 26 

- T. Halk Bankası Ankara Kurumsal ġb. : TR92 0001 2009 4520 0013 0000 11 

 10801/1-1 
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ÖN YETERLĠLĠK ĠLANI 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Koordinatörlüğünden:  

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 

19. maddesi gereğince ―Belli Ġstekliler Arasında Ġhale Usulü‖ ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2016/537905 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tandoğan 

YerleĢkesi Ek Hizmet Binası A GiriĢi 1. Kat 

BeĢevler/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 212 56 56 - 3042 - 215 04 78 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

ç) Ön yeterlilik dokümanının  

    görülebileceği web adresi : www.ankara.edu.tr 

2 - Ön yeterlilik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, Spect/Bt Hibrit Görüntüleme Sistemi  

b) Malın teslim edilme/iĢin yapılma 

     yeri veya yerleri : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 

c) ĠĢin süresi : 90 gün 

3 - Ön yeterlilik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) Tarihi ve saati : 16.12.2016 saat 11.00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

ç) Ġlanın 4.4‘inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 4734 Sayılı Kanunun 

3.maddesindeki (f) bendiyle geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarında düzenlenen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.1. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, ĠĢ ortaklığının her 

bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1 - Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:  

4.3.1 - Bu maddeye yer verilmemiĢtir. 

4.3.2 - Kalite ve Standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler  

4.3.2.1 - Türkiye temsilcisi istekli adına katılıyor ise Türkiye temsilcisinin T.C. Ġlaç ve 

Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TĠTUBB) kayıtlı olduğuna dair belgeyi vermelidir. 

4.3.2.2 - Cihazın T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘nda (TĠTUBB)‘ da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belge verilmelidir. 

4.3.5. Tedarik edilecek malların markaları, numuneleri, katalogları, fotoğrafları 

Teklif edilen malların teknik Ģartnameye uygunluğunu teyit etmek amacıyla 

4.3.5.1. Teknik Ģartnamedeki tüm maddelere, teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında madde madde ve gerekiyorsa açıklamalı bir Ģekilde cevaplar verilecektir. 

4.3.5.2. Teknik Ģartnamedeki tüm cihazlara ait ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orijinal 

doküman, katalog fotoğraf veya benzeri materyaller verilecektir. (Teknik Ģartnameye cevaplar ile 

birebir uyumlu olacaktır.) 

4.3.5.3. Marka ve model beyanı verilecektir.  

5 - Bu ihale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik dokümanı Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünde görülebilir ve 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir.  

6.2. Ön yeterliğe baĢvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik baĢvurusu, 16.12.2016 saat 11.00‘e kadar Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü‘ne elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

9 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 10748/1-1 
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OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

ĠKN: 2016/512123 

1 - TeĢekkülümüze ait Rize 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

800.000 adet 480x220x410 mm lik oluklu Karton Kutu %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın 

alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9. maddesi gereğince açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 23.12.2016 günü saat 14.30‘a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30‘da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks‘la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif teklife kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az % 3 geçici teminat, yapılacak 

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

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 10538/1-1 

————— 
40.000.000 KG MAMUL (PAKETLĠ) KURU ÇAY NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Ġstanbul 

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 40.000.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi 

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

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

9 - Ġstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi nakliyesi yapılacak 

toplam Mamul (paketli) kuru çay miktarının %40‘ından az olmamak üzere kısmi teklif 

verebilirler. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10548/1-1 

————— 
32.300.000 KG MAMUL (PAKETLĠ) KURU ÇAY NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Ankara 

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 27.500.000 Kg. ve Diyarbakır Pazarlama Bölge 

Müdürlüğüne 4.800.000 Kg olmak üzere toplam 32.300.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay 

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

maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

9- Ġstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğü ile Pazarlama Bölge Müdürlüğümüz için en az %40 oranında kısmi teklifte 

bulunabilirler. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10549/1-1 
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27.400.000 KG MAMUL (PAKETLĠ) KURU ÇAY NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Ġzmir 

Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 20.250.000 Kg ve Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 

7.150.000 Kg olmak üzere toplam 27.400.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay nakliyesi hizmeti 

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

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

9 - Ġstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi Pazarlama Bölge 

Müdürlüklerimizin herhangi biri için en az %40 oranında kısmi teklifte bulunabilirler. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10550/1-1 

————— 
25.300.000 KG MAMUL (PAKETLĠ) KURU ÇAY NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünden (Rize), Erzurum 

Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 4.800.000 Kg, Kayseri Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 7.250.000 

Kg, Samsun Pazarlama Bölge Müdürlüğüne 8.500.000 Kg ve Rize Pazarlama Bölge 

Müdürlüğüne 4.750.000 Kg olmak üzere toplam 25.300.000 Kg Mamul (paketli) kuru çay 

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

maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

a - Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.2016 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
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bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

9 - Ġstekliler ihale miktarının tamamına teklif verebilecekleri gibi Pazarlama Bölge 

Müdürlüklerimizin herhangi biri için en az %40 oranında kısmi teklifte bulunabilirler. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 10551/1-1 

————— 
ORGANĠK ÇAY TARIMI KONTROL VE SERTĠFĠKASYON 

HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - 7 iĢletme, 12.580 üretici ve 40.377 dekar çaylık alanında Organik Çay Tarımı Kontrol 

ve Sertifikasyon Hizmeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 

9 uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

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

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

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.12.2016 günü saat 14.00‘e kadar Çay ĠĢletmeleri 

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

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

aynı gün saat 14.00‘de açılacaktır. 

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

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3‘ü oranında geçici teminat, yapılacak 

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

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

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 10552/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Çağlayan Mahallesi, 18M-IVB pafta, 7268 ada, 09 no.‘lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Ġlhami Dündar ĠnĢaat Nakliyat ĠnĢaat Malzemeleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315504535421); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Ġlhami DÜNDAR‘a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16004 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/1/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Manavgat Ġlçesi, Side Mahallesi, 42 ada, 302 no.‘lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Manavgat Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi A-LAĠLA 

Turizm ĠnĢaat Tekstil Ticaret Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi‘nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0007311468434157); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Ali ARDIÇ‘a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16008 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/2/1-1 

————— 
Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Meydankavağı Mahallesi, 7812 ada, 07 no.‘lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi AltundaĢar ĠnĢ. Taah. Mim. Müh. Turz. San. Tic. Ltd. ġti.‘nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0007315567855722); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Hakan ALTUNDAġAR‘ın (0007110394918002) no‘lu yetki belge 

numarasının 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16013 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, ġirintepe Mahallesi, 21M-4A pafta, 8798 ada, 13 no.‘lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Anadolu Piramit ĠnĢaat Gayrimenkul Otomotiv Sanayi Ticaret Limited 

ġirketi‘nin Yetki Belgesi Numarasının (0026315573041566); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Nurdan GÜNGÖR‘e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16010 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/4/1-1 

————— 
Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Fener Mahallesi, 18M-ID pafta, 5748 ada, 01 no.‘lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Cafer ÇAPKAN‘ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16012 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/5/1-1 

————— 
Kırıkkale Ġli, Kaletepe Mahallesi, - pafta, 1087 ada, 19 ve 18 no.‘lu parsellerdeki 

yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

CoĢkunlar ĠnĢ. Taah. Hırd. Hay. Tuh. San. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti.‘nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0006315568232130); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Yılmaz ÇOġKUN ve Rasim COġKUN‘un Ģahıs Ģirketi olarak Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16000 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Kızılarık Mahallesi, 21L-IVD pafta, 6531 ada, 03 no.‘lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Erdal ÇELĠK‘in Yetki Belgesi Numarasının (0007110182613411); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16005 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/7/1-1 

————— 
EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Güllük Mahallesi, 149 pafta, 467 ada, 39 no.‘lu parsel ve 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 20M-1A pafta, 7454 ada, 13 no.‘lu parsel 

üzerindeki yapılarda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği TepebaĢı Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Gönenç ÜNAL‘ın Yetki Belgesi Numarasının (0026110200521520); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16009 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/8/1-1 

————— 
Antalya Ġli, MuratpaĢa Ġlçesi, Meydankavağı Mahallesi, 8447 ada, 03 no.‘lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği MuratpaĢa Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi MuratpaĢa ĠnĢaat Emlak Otomotiv Yedek Parça ve Servis Hizmetleri Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi‘nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315261202511); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Kemal YILMAZ‘a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16007 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, General Zeki Doğan Mahallesi, 36204 ada, 7 no.‘lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Saltuk GÜNGÖR‘ün Yetki Belgesi Numarasının (0006110392563621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16002 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/10/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Tandoğan Mahallesi, 67KJ-3A pafta, 736 ada, 1 no.‘lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Seyfettin ĠLTĠR‘in Yetki Belgesi Numarasının (0006110230955211); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16001 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/11/1-1 

————— 
Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 21H-3B pafta, 2486 ada, 4 no.‘lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi YaĢar TORUN‘un Yetki Belgesi Numarasının (0034110033220620); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16011 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 10758/12/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Mamak Ġlçesi, Kartaltepe Mahallesi, 6666 ada, 6 no.‘lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Yasemin KÖSEOĞLU‘nun Yetki Belgesi Numarasının (0006112112816556); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 28.11.2016 tarihli ve 16003 sayılı Olur‘u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur.  10758/13/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
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. 

 10793/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

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. 

 10784/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 245166 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi 

Yükseköğretim Kurumları 

Çukurova Üniversitesi 

Ġl/Ġlçe ADANA / Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 

Otopark Binası 

Tel-Faks 
0 322 338 70 78 

0 322 338 60 45 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
CLK Boğaziçi Elektrik Perakende SatıĢ 

A.ġ. 

Beda Enerji Dağıtım ve Perakende 

Hizmetleri A.ġ. 

Adresi 
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. 

No: 1 Kat: 3   Çağlayan / ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1790617537 1600670174 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
845978  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

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. 

 10788/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016 / 97029 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı / Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Uygulama ve AraĢtırma Hastanesi 

Yükseköğretim Kurumları 

Çukurova Üniversitesi 

Ġl/Ġlçe ADANA / Sarıçam 

Adresi 

Çukurova Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Balcalı Hastanesi Kapalı 

Otopark Binası 

Tel-Faks 
0 322 338 70 78 

0 322 338 60 45 

Posta Kodu 01330 E-Mail dssatinalma@gmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Labormed Teknik Cih. ve Sarf Malz. Tic. 

Ltd. ġti. 
Emine Gül SIÇRAMAZ 

Adresi 
KurtuluĢ Mah. 64016 Sk. Baysan Apt. 

21/1   Seyhan / Adana 
 

T.C. Kimlik No.  14080251382 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6070263788  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
44420  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

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. 

 10789/1-1 
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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

 
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. 

 10800/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 10749/1-1 
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Erciyes Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/8039 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ 

REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE 

ĠġLETMESĠ 

Ġl/Ġlçe KAYSERĠ/MELĠKGAZĠ 

Adresi 

TALAS YOLU ÜZERĠ KÖġK MAH. 

PROF. DR. TURHAN FEYZĠOĞLU 

CAD. (HĠSAR PASTANESĠ ÜSTÜ 

BĠNA 14 K BLOK 1.KAT) 

Tel-Faks 
352 437 49 20 

352 437 52 88 

Posta Kodu 38030 E-Mail satinalma1@erciyes.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
2C SAĞ. HĠZ. SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 
 

Adresi 

KĠÇĠKAPI CAD. ÖZKAR Ġġ 

MERKEZĠ NO: 30/605   

MELĠKGAZĠ/KAYSERĠ 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
V.K. 0010510040  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERĠ TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 27830  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

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. 

 10756/1-1 
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Daimi Arama Bürosundan: 

7201 sayılı Yasanın 28. maddesine göre müĢteki Sevcan ÜNVER'in mernis adresinin belli 

olmaması halinde ilanen tebliğ yapılacağına dair amir bulunmaması sebebiyle Cumhuriyet 

BaĢsavcılığımızca verilmiĢ bulunan ‗KovuĢturmaya Yer Olmadığına Dair Karar‘ında mernis 

adresine usulüne uygun tebligat yapılamaması nedeni ile ilanen tebliğ olunur. 

 

Sıra No Sor. No Karar No Suçun Nevi Karar Tarihi Adı Soyadı 

1 2008/4928 2016/3723 Hırsızlık 30/06/2016 

Sevcan ÜNVER 

(Cahit ve Sevil kızı 

1990 doğumlu) 

 10780/1-1 

—— • —— 
Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.06.2016 gün ve 130 sayılı kararı ile uygun görülen ve 

Ankara BüyükĢehir Belediye Meclisinin 10.11.2016 gün ve 2125 sayılı kararı ile onaylanan 

"Pursaklar 2. Etap 3. Bölgeye yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği", 3194 

sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 

çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 10794/1-1 

—— • —— 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya 

öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte Bölüm Ünvan Kadro Sayısı Aranan Kriterler 

Hukuk 

Fakültesi 

Hukuk 

Bölümü 
Prof. Dr. 1 

Ticaret Hukuku alanında doçentlik 

ünvanı almıĢ olmak gerekmektedir. 
 
Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 

 10797/1-1 

—— • —— 
Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ile 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 

maddeleri ve Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların baĢvurdukları anabilim dalını belirten 

dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 

Kurulu'ndan alınacak), Öğretim Üyesi BaĢvuru Formunu (http://personel.pau.edu.tr), 

özgeçmiĢlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 

yayınlardan birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak gösteren bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 

6 (altı) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe, 

Ġlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde baĢvurmaları 

gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden 

alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması ve 

belgelendirilmesi Ģarttır. 

Ġlgililere duyurulur. 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

BÖLÜMÜ ANABĠLĠM DALI KADRO UN. AD. DER. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektronik Profesör 1 1 

 10786/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  52.10/69-90 

Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.10.2016-3814 SAMSUN 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Hamidiye Mahallesinde tapunun 188 ada, yeni 23 parsel (eski 8 ve 9) 

parsellerdeki mülkiyeti Ünye Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanlığına ait olan tescilli yapı ve 

Çamurlu Mahallesinde tapunun 219 ada 29 parselde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 

tescilli Saray Hamamının koruma alanının belirlenmesi istemine iliĢkin Ünye Belediye BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 19.08.2016 tarih ve E.2013 sayılı yazısı, Gayrimenkul Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‘nun 24.06.1983 tarih ve A-4387 sayılı kararı, Samsun Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 24.11.1995 gün ve 2326 sayılı kararı, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.10.2016 tarih ve 375 sayılı 

raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Hamidiye Mahallesinde tapunun 188 ada, yeni 23 parsel (eski 8 ve 9) 

parsellerdeki mülkiyeti Ünye Ticaret ve Sanayi Odası BaĢkanlığına ait olan tescilli yapı ve 

Çamurlu Mahallesinde tapunun 219 ada 29 parselde bulunan mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 

tescilli Saray Hamamının koruma alanının karar eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği 

Ģekliyle uygun olduğuna, Koruma alan sınırı içerisinde kalan parsellere koruma alanı sınırı 

içerisinde kaldığına dair Ģerh konulmasına, Koruma alanı sınırları içerisinde yapılacak hertürlü 

inĢai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 18.11.2016 - 154 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.11.2016 - 2379 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Karayakup Beldesinde, Yozgat Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde tespit edilerek 1.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescile önerilen ―Boruklu Tümülüsü‘‘nün, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilebilmesi için 

hazırlanan belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda Yozgat Valiliği, Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü‘nün 31.05.2016 gün ve 839 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Yozgat Valiliği, Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 29.06.2016 gün ve 985 sayılı, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 29.06.2016 gün ve E.423648 

sayılı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 27.07.2016 gün 

ve 136094 sayılı kurum görüĢ yazıları; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

16.11.2016 tarih ve 4786 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Yozgat Ġli, Sarıkaya Ġlçesi, Karayakup Beldesinde bulunan, mülkiyeti Kamu ortak malı 

(Mera) adına kayıtlı ve kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak 

gösterilmiĢ olan ―Boruklu Tümülüsü‘‘nün, 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması 

nedeniyle I. derece Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanının kapsadığı taĢınmazı 

gösteren sit fiĢi üzerinde bulunan 1/1000 ölçekli kadastral haritanın uygun olduğuna, söz konusu 

kadastral haritada da görüldüğü üzere, 0 ada, 3330 parsel numaralı taĢınmazın tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ―bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca 

verilmesine, sit alanında Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen I.derece arkeolojik sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna, alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.11/96 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-187 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-5018 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Kiraz Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Turan sokakta bulunan, tapunun 226 ada, 95 

nolu parselinde özel mülkiyete kayıtlı alan Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 12.06.2016 tarih ve 3312 satılı kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilen taĢınmazda yapılaĢma istemine iliĢkin, ÖdemiĢ Kaymakamlığı, ÖdemiĢ Müze 

Müdürlüğü‘nün 24.04.2015 tarih ve 304 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 27.06.2016 tarih ve 1933-6084 sayılı yazısı ve ekleri ile Müdürlük evrakına 

26.09.2016 gün ve 1016 sayılı kayıtla giren uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġzmir Ġli, Kiraz Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Turan sokakta bulunan, tapunun 226 ada, 95 

nolu parselinde ÖdemiĢ Müze Müdürlüğü‘nce yapılan kurtarma kazısı sonucunda; altı adet Roma 

Dönemine tarihlenen mezar ve buluntuları ile yine Roma Dönemine tarihlendirilen tonozlu 

yapının ortaya çıkmıĢ olması nedeniyle bu alanın ekli haritada gösterildiği Ģekliyle I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu alanda 11.05.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararında belirtilen koruma ve kullanım koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.13/1185 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-187 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-5016 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, ÖdemiĢ Ġlçesi, Orhangazi Mahallesi, tapunun 1 numaralı parselinde kayıtlı 

taĢınmazda GüneĢ Enerji Santrali tesisi içerikli imar planı talebi ve mevcut sit durumunun 

yeniden irdelenmesine yönelik Evren HASGÜL‘ün 13.05.2016 tarihli baĢvurusu, bahsi geçen 

parsel üzerinde GüneĢ Enerji Santrali tesisi içerikli imar planı talebini ileten Kültür Varlıkları ve 

Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 27.05.2016 tarih 101208 sayılı yazısı, Müdürlük Evrakına 

01.09.2016 tarih ve 930 sayılı kayıt ile giren uzman raporu okundu, ekleri incelendi, Ġzmir 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 21.07.2016 tarih ve 4837 sayılı kararı 

gereği Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme sonucunda, 

Ġzmir Ġli, ÖdemiĢ Ġlçesi, Orhangazi Mahallesi‘nde, Ġzmir 1 Numaralı Kültür Varlıkların 

Koruma Kurulu‘nun 25.03.2016 tarih ve 4352 sayılı kararı ile tescil edilen 3. Derece arkeolojik sit 

alanı sınırının karar eki haritada gösterildiği Ģekilde 3.derece arkeolojik sit alanı olarak yeniden 

belirlenmesine, sit sınırları içinde kalan bölümünde GüneĢ Enerji Santrali Projesinin ilgili müze 

müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 92 numaralı parselin tapu kaydındaki 3. derece 

arkeolojik sit alanıdır Ģerhinin kaldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.003/715 

Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2016-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.10.2016-5126 ĠZMĠR 

Ġzmir Ġli, Menderes Ġlçesi, Çakaltepe Mahallesi, Uzundere Mevkii sınırları içerisinde 

tapunun L18-D-15-C-1 pafta, 169 ada, 161 ve 162 nolu parsellerdeki taĢınmazlarda "Lisanssız 

GüneĢ Enerji Santrali" kurulması planlanan alana iliĢkin söz konusu parsellerle ilgili olarak 

Kurulumuzca alınan 3. derece arkeolojik sit tescil kararına istinaden alanda sondaj yapılabilmesi 

için ilgili Müze Müdürlüğüne bildirilmesi istemine iliĢkin Ari-Es Enerji'nin 03.12.2015 tarih ve 

2015/1244 sayılı yazısı, Ġzmir 1 nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 24.03.2016 

tarih ve 4327 sayılı Kurul kararı ile 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 169 ada, 161 

ve 162 parsellerin sondaj kazısı sonuçlarına iliĢkin Ġzmir Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 

20.09.2016 tarih ve 2580-8448 sayılı yazısı ve ekleri ile Kurul uzmanlarının 18.10.2016 tarih ve 

1100 kayıt numaralı raporu okundu, iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir Ġli, Menderes Ġlçesi, Çakaltepe Mahallesi, L18-D-15-C-1 pafta, 169 ada, 162 nolu 

parselde Geç Helenistik dönem ve Geç Roma dönemlerine ait çiftlik yapısının ortaya çıkması 

sebebiyle 169 ada, 162 parselde bulunan ve koordinatları ekli haritada belirtilen alanın 1.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine, 1.derece arkeolojik sit alanında 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, sondaj kazısı çukurlarının ilgili mevzuat doğrultusunda 

Belediyesi denetiminde kapatılabileceğine, 3. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan alanda 

yapılacak güneĢ enerjisi santralinin ilgili Müze denetiminde yapılabileceğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR
6765 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım

Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun

6766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik,
Ticari ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/9526 İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Sınırları İçerisinde

Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar
2016/9529 Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve

Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar
2016/9541 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası

Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654
Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

SINIR TESPİT KARARLARI
— Sınır Tespitine Dair Kararlar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARLARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER
— Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Hücresel Sistem Anten Tesisleri ile Telsiz Erişim Şebekelerinin Paylaşımına İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
— İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Munzur Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Munzur Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 17/11/2016 Tarihli ve 2014/13796 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 5/12/2016 tarihli ve 29909 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlıklara Vekâlet Etme
İşlemi yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri


