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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
SULAMA SİSTEMLERİNDE SU KULLANIMININ KONTROLÜ VE 

SU KAYIPLARININ AZALTILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sulama sistemlerinde sulama suyunun verimli

kullanılması, su tasarrufunun sağlanması, kayıpların azaltılması ve izinsiz kullanımların ön-
lenmesi ile sulama suyu temini, dağıtımı ve kullanım maliyetlerinin azaltılmasının sağlanma-
sına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sulama suyu teminine ve kullanımına ilişkin hizmet-

leri yürüten Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile tarımsal
sulama faaliyeti gerçekleştiren su kullanıcı teşkilatları ve gerçek kişi ya da tüzel kişiliğe sahip
tek bir kullanıcı tarafından aynı su kaynağından faydalanılarak 100 hektarın üzerinde alanın
sulandığı halk sulamalarına ilişkin sulama suyu temininde, iletiminde, dağıtımında, mevcut şe-
bekelerin yenilenmesinde ve kullanımında verimliliğin artırılması, su tasarrufunun sağlanması
ile su kayıplarının azaltılmasına ve izinsiz kullanımların önlenmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri

Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 uncu ve
26 ncı maddeleri, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının



Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi, 18/12/1953
tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun 2 nci maddesi ile 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 3 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Ana kanal/Ana boru hattı: Sulama suyunu su alma yapısından alarak yedek sulama

kanallarına taşıyan kanal ve boruları,
b) Basınçlı sulama sistemleri: Sulama suyunun belirli bir basınç altında iletilerek toprak

içerisine veya toprak yüzeyine verilebildiği borulu sulama sistemlerini,
c) Brüt sulama suyu ihtiyacı: Hesaplanan bitki sulama suyu ihtiyacına iletim, dağıtım

ve uygulama kayıplarının eklenmesi ile elde edilen su miktarını,
ç) Drenaj suyu: Bitki su ihtiyacından arta kalan, toprak ve bitki için zararlı olan, tarım

arazisinden uzaklaştırılması zaruri olan suyu, 
d) Halk sulaması: Bir veya daha çok gerçek ya da tüzel kişinin kendi imkânları ile

ve/veya teknik, hibe veya kredi desteği alarak geliştirdikleri sulama tesisini,
e) İlgili kurum: Belirlediği strateji, politika ve yürüttüğü çalışmalar ile sulama faaliyet-

lerini yapan, etkileyen ve yönlendiren kamu kurumunu, 
f) Net sulama suyu: Belirli alanda, bitkinin ihtiyacı olan ve kök bölgesinde depolanacak

sulama suyu miktarını,
g) Rantabilite: Bir yatırımın toplam gelirinin bugünkü değerinin, toplam giderlerinin

bugünkü değerine oranını,
ğ) Sorumlu kurum: Sulama tesisini inşa eden/ettiren ya da tesisi inşa eden/ettiren ku-

rumdan taşınmazları ile birlikte tesisi devralan kamu kurumunu,
h) Su bütçesi: Bir bölgede belirli zaman periyodundaki toplam su kaynakları ile toplam

su kullanımı arasındaki dengeyi,
ı) Su dağıtım planı: Sulama mevsimi içerisinde sulama şebekesinden sulama yapacak

olan su kullanıcılarının sulama taleplerinin hesaplanarak günlük, haftalık ve aylık olarak ha-
zırlanan planı ya da sulama cetvelini,

i) Su iletim kaybı: Suyun kaynaktan alınarak tarla başına kadar iletilmesi sırasında olu-
şan sızma, izinsiz kullanımlar ve buharlaşma gibi kayıpları,

j) Su iletim randımanı: Sulanacak araziye iletilen su miktarının, su kaynağından alınan
su miktarına oranını,

k) Su kullanıcısı: Tarım arazisinde sulama yapan veya yapacak olan gerçek ya da tüzel
kişiyi,

l) Su kullanıcı teşkilatı: Sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim yetkisini, sorumlu
kurumdan devralan gerçek ya da tüzel kişiliklerin oluşturduğu teşkilat yapısını,

m) Su kullanımı hizmet bedeli: Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri başta olmak
üzere su kullanıcı teşkilatlar tarafından işletilen sulama tesislerinde, sulama yapan su kullanı-
cıları tarafından ödenen, yatırım geri ödeme bedeli dâhil işletme, bakım ve yönetim masraflarını
içeren bedeli,

n) Su kullanım protokolü: Sorumlu kurum ile su kullanıcı teşkilat arasında imzalanan
ve örneği 10 uncu maddenin on beşinci fıkrasında tanımlanan Teknik Tebliğde yer alacak kul-
lanım protokolünü,

o) Su uygulama randımanı: Bitki kök bölgesinde depolanan su miktarının tarlaya verilen
su miktarına oranını,

ö) Sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları su miktarının tabii ya-
ğışlarla karşılanamayan kısmının gereken zamanda, gereken miktarda ve kontrollü olarak bit-
kiye verilmesini,
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p) Sulama alanı: Gerçek ya da tüzel kişiler tarafından geliştirilen projeli ve/veya projesiz
inşa edilen tesislerle sulanması öngörülen ve vaziyet planları ile işletme haritalarında sınırları
belirlenmiş olan net sulama alanını,

r) Sulama beyannamesi: Sulama mevsiminden önce sulama şebekelerinden sulama ya-
pacak su kullanıcıları tarafından doldurulan; sulama mevsimi boyunca sulayacakları arazinin
yeri, miktarı, bitki çeşidi hakkında bilgilerin tesis işletmecisine sunulduğu ve sulama ile ilgili
yükümlülükleri kapsayan, sulama birliklerinde sulama beyannamesi olarak, sulama koopera-
tifleri için ise ana sözleşmesinde beyanname olarak ifade edilen belgeyi,

s) Sulama oranı:  Sulama alanı içinde ve sözleşmeli olarak dışında sulanan birinci, ikinci
ve üçüncü ürünün toplam alanının sulama alanına oranını,

ş) Sulama randımanı:  Toplam bitki sulama suyu ihtiyacının, su kaynağından şebekeye
alınan su miktarına oranını,

t) Sulama sistemi: Sulama suyunun kaynaktan alınması, sulama alanındaki parsellere
iletilmesi ve dağıtılması için gerekli yapı, araç, makine gibi unsurların bütününü,

u) Sulama suyu ihtiyacı: Belirli zaman aralıklarında bitkilerin ihtiyaç duyduğu, kont-
rollü ve ölçülü bir şekilde araziye verilmesi gereken,  tabii yağışlarla karşılanamayan ve mili-
metre cinsinden ifade edilen su miktarını,

ü) Sulama tesisi: Kamunun kendi işlettiği ve/veya işletme, bakım, onarım ve yönetim
sorumluluğunu devrettiği veya gerçek ya da tüzel kişiler tarafından su kaynakları geliştirilerek
sulama amacıyla inşa edilen; depolama, su alma, iletim, gerekli durumlarda pompaj, dağıtım,
drenaj ve bunlarla ilgili diğer yapıların tamamını,

v) Sulama usulü: Sulama suyunun bitki kök bölgesine veriliş biçimini,
y) Şebeke dışı sulanan alan: İşletmeye açılan projeli sulama tesislerinden faydalanarak

projeli alan için tahsis edilen sulama suyu kullanılarak sulanan, ancak proje ile öngörülen su-
lama alanı dışında yer alan sulanan alanları,

z) Tersiyer kanal: Yedek kanaldan aldıkları suyu sulama sahasına taşıyan yapıları,
aa) Yedek kanal: Ana kanaldan aldığı suyu tersiyer kanallara ileten kanalları,
bb) Yenileme: Mevcut sulama şebekesinin modern sulama usullerinin uygulanabileceği

basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi ya da tesisinin tamamında veya bir kısmında şebe-
kenin projesine göre yenilenmesine ilişkin yapılması gereken bütün çalışmaları,

cc) Yıllık sulama programı: Sulama şebekesinde, sulama mevsimi öncesinde sulayıcı-
ların beyanına binaen ekilecek bitki çeşidi ve alanına göre brüt sulama suyu ihtiyacının hesap-
landığı ve bu ihtiyacın kaynaktaki mevcut su ile karşılaştırılarak yıllık su dağıtımının yapıldığı,
mevcut suya göre gerekli tedbirlerin belirlendiği ve su kaynağını yöneten sorumlu kurum ta-
rafından onaylanan programı,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İlkeler
MADDE 5 – (1) Mevcut sulama tesislerinde, yenileme projelerinde ve yeni sulama

tesisleri yatırımlarında;
a) Sulama tesislerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak tedbirlerin alınması,
b) Sulama faaliyetleri ile alakalı olarak belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, so-

rumlu kurum, su kullanıcı teşkilatı ve ilgili kurumların işbirliği yapması ve eşgüdümlü çalış-
ması,
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c) Sulama tesislerinin, katılımcı sulama yönetim modeli olan kullanıcıların kurdukları
su kullanıcı teşkilatları, gerçek ve tüzel kişilerce yönetilmesinin sağlanması,

ç) Su tasarrufu sağlayan uygun modern sulama usullerinin kullanılması,
d) Sulama tesislerinin sürdürülebilir kullanımı ve doğru sulama uygulamaları için ge-

rekli planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri de kullanılarak
yapılması,

e) Su kullanıcılarının sulamada, su dağıtım planında gerçek ihtiyaçlara göre öngörülen
miktardan fazla su kullanmasının önlenmesi,

f) Sulama randımanını yüksek düzeyde tutacak tedbirlerin alınması,
g) Sulamada yerüstü su kaynaklarına öncelik verilmesi,
ğ) Yatırım programlarına yeni teklif edilecek projelerde cazibeli ve düşük pompajlı

olanlara öncelik verilmesi,
h) Sulama sistemlerinde su kayıplarının azaltılması ve kaçak kullanımların önlenmesine

ilişkin tedbirlerin alınması,
esastır.
(2) Su kullanımı hizmet bedelleri; tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetimini garanti

altına alacak, sürdürülebilir kullanımını sağlayacak düzeyde belirlenir.
(3) Sulama tesisinin faaliyetlerini tam anlamıyla yerine getirebilmesi ve su kayıp ka-

çaklarının önlenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları zamanında ve ek-
siksiz olarak yerine getirilir.

(4) Bütün sulama yatırımlarında, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin
birlikte ve eşzamanlı tamamlanması esastır.

Sulama tesislerinin geliştirilmesi 
MADDE 6 – (1) Sulama yatırımlarında, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hiz-

metlerinin birlikte yürütüldüğü projelere öncelik verilir.
(2) Pompajlı sulama yatırımlarında rantabilite; iklim, toprak ve ürün özellikleri dikkate

alınarak hesaplanır ve sulama yatırımlarının önceliklendirilmesinde dikkate alınır.
(3) Sulama tesisleri; mümkün olan en yüksek düzeyde su iletim, dağıtım ve uygulama

randımanlarını sağlayacak şekilde projelendirilir.
(4) Mevcut sulama tesislerine ilişkin yenileme ihtiyaçları, tesisin ekonomik ömrü, su-

lama oranı ve sulama randımanı dikkate alınıp su kullanıcıları tarafından belirlenerek gerekli
yenileme talebi sorumlu kuruma iletilir. Yenileme işlemleri sorumlu kurum tarafından tâbi ol-
duğu mevzuat uyarınca değerlendirilerek gerçekleştirilir.

(5) Su kullanıcı teşkilatlarının, sulama tesisini yenileme çalışmalarını kendi imkânları
ile gerçekleştirmek istemesi durumunda, gerekli çalışmalar, sorumlu kurum ile işbirliği ve
onayı ile yürütülür. 

Sulama tesislerinde yürütülecek işletme, bakım, onarım ve yönetim çalışmaları
MADDE 7 – (1) Sulama tesislerini devralan su kullanıcı teşkilatları; tesisin işletme,

bakım, onarım ve yönetim faaliyetlerinin sürdürülebilir nitelikte gerçekleştirilmesi amacıyla
yeterli bütçe kaynağını sağlar.

(2) Su kullanıcı teşkilatlarının sulama tesisinde yürütülecek işletme, bakım, onarım ve
yönetim faaliyetleri amacıyla bütçelerinde yeterli ödenek bulundurup bulundurmadığı, sorumlu
kurum tarafından denetlenir ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanır.

(3) Sulama tesislerinin; su dağıtım, bitkisel üretim ve mali performansını artıracak ted-
birler, sorumlu kurum, ilgili kurum ve su kullanıcı teşkilatının işbirliği ile alınır. Belirtilen
amaçla gerekli çalışmalar tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunu yerine ge-
tiren su kullanıcısı tarafından yürütülür.
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(4) Su kullanıcı teşkilatları sulama tesisinde; işletme, bakım, onarım ve yönetim hiz-
metlerinin yürütülmesini sağlayacak gerekli sayıda ve yeterli vasıfta personel çalıştırır. Sulama
faaliyetlerinin yönetilmesi amacıyla gerçekleştirilecek, yıllık sulama programı ve su dağıtım
planı, bitki su ihtiyacının hesaplanması ve planlı su dağıtımının yapılması ve benzeri konularda
temel eğitimin verildiği fakülte mezunu en az 1 (bir) teknik personel çalıştırılır.

(5) Sulama tesislerinde; su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde hacim esaslı
ölçüm yöntemleri kullanılacak olup, bu yöntemler sorumlu kurum, ilgili kurum ve su kullanıcı
teşkilatları tarafından uygulanır. Su ölçüm yapılarının bulunmadığı eski sulama şebekelerinde
gerekli tedbirler alınıncaya kadar ürün-alan ve/veya sulama sayısı ve sulama süresine göre üc-
retlendirme yapılabilir. 

(6) Su kullanıcı teşkilatları, tesisin planlandığı şekilde faaliyetini sürdürmesi amacıyla
gerekli işletme, bakım, onarım ve yönetim hizmetlerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirir. 

(7) Su kullanıcı teşkilatı tarafından bakım çalışmalarının yerine getirilmemesi veya ge-
tirilememesi durumunda gerekli çalışmalar, sorumlu kurum tarafından gerçekleştirilir ve ma-
liyeti su kullanıcı teşkilatından, teşkilat olmayan yerlerde su kullanıcılarından tahsil edilir.

(8) Su kullanıcı teşkilatları, tesisin planlanan kapasitesi dâhilinde sulama sezonu önce-
sinde sulama beyannamelerini toplar, yıllık sulama programını yapar ve sorumlu kuruma iletir.
Sorumlu kurum hazırlanmış olan yıllık sulama programındaki su miktarını temel alarak, su
kullanıcı teşkilatları ile su kullanım protokolünü imzalar. 

(9) Sorumlu kurum; yıllık sulama programı ile belirlenen su ihtiyacını, su kaynağının
yıllık potansiyelini ve sektörel su tahsisini göz önünde bulundurarak değerlendirir, ihtiyaç du-
yulan düzenlemeleri yapar ve denetlemeleri gerçekleştirir.

(10)  Sulama talepleri; taleplerin toplanması, değerlendirilmesi ve su dağıtım planının
hazırlanması sonucunda su kullanıcıları tarafından belirlenen su dağıtım programına göre kar-
şılanır.

(11) Sulama tesislerinde su dağıtım planları, su kullanıcı teşkilatı tarafından gece sula-
masının da dikkate alındığı 24 saat/gün esasına göre hazırlanır ve uygulanır.

(12) Sulama tesislerinde şebeke dışı alanlardaki sulama taleplerine; sulanacak bitkinin
tek yıllık olması,  mevcut su dağıtım planını aksatmaması, su kaynağı potansiyelinin uygun
olması ve bir yıllık sözleşme imzalanması şartı ile su kullanıcı teşkilatlarınca izin verilebilir.
Her yıl düzenlenen su kullanım protokolünde şebeke dışı sulanacak alanlara ilişkin bilgilere
de yer verilir. 

(13) Sulama alanı içerisinde yer alan arazilerde, proje haricindeki su kaynaklarından
sorumlu kurumun izni olmaksızın sulama yapılamaz, gerekli iznin alınması ve su kullanım hiz-
met bedelinin ödenmesi şartıyla sulama yapılabilir.

(14) Su kullanıcı teşkilatı tarafından tesislerin ihtiyacı olan bakım ve onarım çalışmaları,
sorumlu kurumun mevzuatında belirtildiği şekilde planlanarak sulama sezonu öncesinde yapılır
ve tesisler sulama faaliyetine hazır hale getirilir. 

(15) Sorumlu kurumca işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğu devredilen te-
sislerde yürütülecek bakım ve onarım çalışmalarını düzenleyen Tesis Bakım ve Onarım Talimatı
hazırlanır.

(16) Su kullanıcı teşkilatları; tesisin işletme, bakım, onarım ve yönetimi için su kulla-
nıcılarına tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen ücretlerle, yine bu amaçla her ne ad altında olursa
olsun toplanan su kullanım hizmet bedelini, ceza, bağış ve diğer gelirlerin tamamını su kullanıcı
teşkilatlarının tabi oldukları mevzuattan gelen zorunluluklar hariç işletme, bakım, onarım ve
yönetim sorumluluğu devralınan tesis için sarf eder. 
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(17) Tesislerde gerekli bakım ve onarım çalışmaları ile ihtiyaç halinde yenileme çalış-
malarını yapmak amacıyla,  aşağıda belirtilen bütçe çalışmaları yürütülür:

a) Sulama Birlikleri bütçe uygulamalarında; yıllık bütçenin, tahsil edilecek su kullanım
hizmet bedeli tutarının, tamamı cazibeli sulama tesislerinde en az %30’unu, tamamı pompajlı
sulama tesislerinde en az %15’ini bakım ve onarım payı olarak ayırır, tesisin bir bölümünün
cazibeli bir bölümünün pompajlı olması durumunda ise, bakım ve onarım payı cazibeli ve pom-
pajlı sulama alanı nispetinde %15 ila %30’u arasında belirler. Bakım ve onarım payı, başka
bir gider için kullanılamaz. Yılı içinde kullanılmayan bu paylar aynı amaçla kullanılmak üzere
bir sonraki yıla devredilir.

b) Sulama Kooperatifleri için, (a) bendindeki bakım onarım payı oranları aynen geçerli
olup, Sulama Kooperatifleri Ana Sözleşmesinde söz konusu hususun belirtilmesi ve tip ana
sözleşmelerin bu doğrultuda güncellenmesi yapılır. 

c) Halk sulamalarında sulama randımanını yüksek tutacak gerekli tedbirler su kullanı-
cıları tarafından alınır.

Uygun sulama usullerinin kullanımı
MADDE 8 – (1) Uygun sulama usulünün seçilmesinde; su kaynağı ve sulama suyunun

özellikleri, toprak özellikleri, arazinin topografik yapısı, iklim özellikleri, bitki özellikleri ve
ekonomik durum dikkate alınarak en uygun sulama usulü belirlenir ve uygulanır. 

a) Özel şartlar ve ürünler dışında, basınçlı sulama sisteminin seçilmesi teşvik edilir ve
sürdürülebilir kullanımı için izleme yapılarak gerekli tedbirler alınır. 

b) Basınçlı sistemlerde gerekli tedbirler sorumlu kurum, ilgili kurum ile su kullanıcı
teşkilatı ve su kullanıcıları tarafından alınır.

c) Hava sıcaklığı, bağıl nem ve rüzgâr hızı dikkate alınarak gece sulaması yapılması
ile ilgili gerekli tedbirler sorumlu kurum, ilgili kurum ile su kullanıcı teşkilat ve su kullanıcıları
tarafından alınır.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sorumlu kurum ile işbirliği yapı-
larak uygun sulama usulünün seçimi, sulama zamanı planlamasının yapılması, doğru ürün mü-
navebesinin uygulanması konularında üreticileri ve su kullanıcı teşkilatlarını bilinçlendirecek
tedbirler alınır ve eğitimler düzenlenir.  

(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, tarla içi basınçlı sulama sistem-
lerinin kullanılmasını yaygınlaştırıcı tedbirler alınır. Alınacak tedbirler hususunda sorumlu ku-
rum ve su kullanıcı teşkilatları ile işbirliği yapılır.  Uygulanacak tedbirlerde 10 uncu maddenin
dokuzuncu fıkrasında belirtilen sertifika ya da katılım belgesine sahip üreticilere öncelik sağ-
lanır.

İzleme ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Su kullanıcı teşkilat, sorumlu kurumun belirleyeceği esaslar doğrul-

tusunda, sulamaya alınan ve tahliye edilen suyun debisini ve süresini ölçer, kayıt altına alır ve
sorumlu kuruma bildirir.  Sorumlu kurum söz konusu kayıtların doğruluğunu kontrol eder.

(2) Sulama için kullanılan su miktarının, tarım sektörüne tahsis edilen miktara uygun-
luğu Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından sektörel tahsisler esas alınarak değerlendirilir,
ilgili ve sorumlu kurumla işbirliği içerisinde denetlenir.

(3) Havza bazında su potansiyeline göre ürün deseni, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca
belirlenen sektörel tahsisler esas alınarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından be-
lirlenir ve gerektiğinde tarımsal desteklemelerle ürün deseninin, su potansiyeline uygun hâle
getirilmesi sağlanır.
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(4) Su kullanıcı teşkilatları ve sorumlu kurum tarafından, sulama suyu ve drenaj suyu
kalitesi izlenir, muhtemel sorunlara karşı gerekli tedbirler ilgili kurum, sorumlu kurum ve su
kullanıcı teşkilatlarınca alınır. Drenaj suyu kalitesi uygun olduğu yerlerde ilgili kurumla işbirliği
yapılarak belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde taban suyu izlemeleri de yapılarak drenaj
suyunun sulamada kullanılmasına izin verilebilir. Drenaj sularının tekrar kullanımına yönelik
tarla içi geliştirme hizmetleri ve gerekli diğer tedbirler ilgili kurum, sorumlu kurum ve su kul-
lanıcıları tarafından müştereken alınır. 

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sulama tesislerinden ve izlenecek halk sulamaların-
dan, sulama faaliyeti ile ilgili Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formlarda belirtilen bilgiler sorumlu
kurumca temin edilir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı sorumlu kurumlardan yıllık olarak bilgi
talep eder. İzlenecek halk sulamalarında sorumlu kurum, ilgili kurumlar arasından Orman ve
Su İşleri Bakanlığınca belirlenir. Yönetmelik kapsamı dışındaki halk sulamaları üretimin ta-
rımsal desteklerle entegrasyonunun sağlanması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ta-
rafından izlenir.

(6) Su kullanıcı teşkilatları, sorumlu kurum ve ilgili kurum; sulama tesisinin, coğrafi
bilgi sistemi ortamında izlenebilirliğinin sağlanması, veri tabanlı kontrol, izleme ve değerlen-
dirme sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla çalışmalar yapar.

(7) Su kullanıcı teşkilatları, işletmede olan ancak arazi toplulaştırma ve tarla içi geliş-
tirme hizmetleri yapılmamış olan tesislerde, söz konusu çalışmaları gerçekleştiren ilgili ku-
rumlar ile işbirliği yapar. 

(8) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; ulusal tarım politikası çerçevesinde yürüte-
ceği çalışmalarda sorumlu kurum, ilgili kurum ve su kullanıcı teşkilatlarından elde edilen ve-
rileri esas alır. 

(9) Sorumlu kurum, tarımda sulama suyunun etkin kullanımı ile kayıp ve kaçakların
önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde araştırma - geliştirme çalışmaları yü-
rütür. 

(10) Sorumlu kurum, su kullanıcılar ile etkili ve kesintisiz bilgi akışını sağlar. 
(11) Sulama tesisinin işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini sürdüren gerçek

ya da tüzel kişiler; yürütülen tüm faaliyetlere ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmalarını ya-
par, sorumlu ya da ilgili kurumca talep edilen bilgileri zamanında, eksiksiz ve doğru olarak
verir. 

Sorumluluklar 
MADDE 10 – (1) Su kullanıcı teşkilatlarında çalışan ilgili personele işletme, bakım,

onarım, yönetim ve izleme konularında sorumlu kurum tarafından eğitim verilir. Sorumlu ku-
rum eğitim konularında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapar.

(2) Tarla içi sulama projelerine verilen hibe desteklemeleri ile işletme ve yatırım kre-
dilerinde, projenin uygunluğundan ve uygulamanın kontrolünden desteklemeyi ve/veya krediyi
veren kurum sorumludur.

(3) İzinsiz su kullanımları, sezonluk su hakları ihlali ve ödenmeyen su kullanım hizmet
bedelleri tarımsal desteklemelerle eşleştirilebilir. 

(4) Sorumlu kurum, sulama tesisinde yürütülen işletme, bakım, onarım ve yönetim faa-
liyetleri ile ilgili olarak, su kullanıcı teşkilatları ile diğer kamu kurumları arasında su kullanıcı
teşkilatlarının talebi üzerine gerekli koordinasyonu sağlar.

(5) Sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini gerçekleştirenler,
su kayıp ve kaçaklarının miktar ve sebeplerini tespit eder ve sorumlu kuruma, talep edilmesi
halinde de ilgili kuruma bildirir. 
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(6) Sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini gerçekleştirenler
ve sorumlu kurum, miktar ve sebepleri belirlenen su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla
gerekli her türlü tedbiri alır, sulama tesislerine ait şebeke içerisinde su dağıtım planına uygun
olmayan tüketimler ile şebeke dışında izinsiz su tüketimlerini önler. 

(7) Sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini gerçekleştirenler,
sorumlu kurumun talimatlarını yerine getirir. Sorumlu kurum ortak yürütülecek çalışmalarda,
tarafların görev ve sorumluluklarını belirler.

(8) Sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini gerçekleştirenler
tarafından, su dağıtımı çalışmalarında sorumlu kurumun yeterli gördüğü sayıda ve nitelikte
personel çalıştırılır.  

(9) İşletmeye açılan sulama tesislerinin tarla içi sulama sistemlerinin geliştirilmesi ve
seçilen sulama usulünün su kullanıcılarına doğru ve bilinçli uygulamasının sağlanması ama-
cıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygun sulama usulü seçimi, sulama
zamanı planlamasının yapılması, doğru ürün münavebesinin uygulanması, su tasarrufu, modern
sulama usulleri, su kayıplarının azaltılması, su hasadı, bitki deseni gibi konularda üreticileri
ve su kullanıcılarını bilinçlendirecek faaliyetler düzenlenir, eğitimler verilir. Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından eğitim çalışmaları planlı ve sürekli bir biçimde yerine getirilir.
Eğitimlerin verimliliği her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değerlendiri-
lerek, su kullanıcılarına ve üreticilere sertifika ya da katılım belgesi verilir. 

(10) Sulamaya açılan tesislerle ilgili olarak sulama alanı ve sulama şebekesinin planı,
tercihen Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında, sorumlu kurum tarafından Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığına iletilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı söz konusu verileri Tarımsal
Sulama Veri Tabanına işler.

(11) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sulama projelerinin planlama,
tasarım ve işletme safhalarında kullanılacak bitki su ihtiyaçları güncellenerek ülke genelinde
bitkisel sulama rehberleri oluşturulur.

(12) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal destek vereceği ürünleri su bütçesi
açısından da değerlendirebilmek için Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile koordineli çalışır.

(13) Sorumlu kurum, sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini
gerçekleştirenleri, bu Yönetmelikle belirlenen mesuliyetlerini yerine getirip getirmediği bakı-
mından denetler. Tespit ettiği hususlar ile ilgili gerekli tedbirleri alır. 

(14) Arazi, bitki ve iklim şartlarına uygun olmayan sulama usullerini uygulayan su kul-
lanıcılarına, farklı su kullanım hizmet bedeli uygulanabilir. Bu su kullanıcılarının tarla içi ba-
sınçlı sulama sistemlerine geçişlerinin teşvik edilmesi sorumlu kurumca yerine getirilir.

(15) Sulama sistemlerinin planlama, projelendirme, inşa, işletme ve bakım-onarım esas-
ları hususunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı
koordinasyonunda ilgili kurumların görüşleri alınarak en geç 1 (bir) yıl içinde; bir Teknik Tebliğ
hazırlanarak yayımlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Sulama tesislerinde işletme, bakım, onarım ve yönetim faaliyetini

gerçekleştirenler ile izlenecek halk sulamaları kapsamına giren su kullanıcıları, gerçekleştir-
dikleri sulama faaliyeti ile ilgili, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formları her yıl Aralık ayı sonunda
sorumlu kuruma ya da Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenen ilgili kuruma yazılı olarak
gönderir.
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(2) Sorumlu kurum, her yıl, ilgili yıl içerisinde gerçekleştirilen sulama faaliyetleri ile
ilgili olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığının talep ettiği bilgileri belirlenen formatta ve za-
manda Orman ve Su İşleri Bakanlığına göndermekle yükümlüdür.

Denetim ve idari yaptırım
MADDE 12 – (1) Sorumlu kurum, bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla, Orman ve

Su İşleri Bakanlığınca yerinde yapılacak incelemelerde faydalanılmak üzere talep edilen her
türlü bilgi ve belgeyi doğru ve eksiksiz olarak sunmak ve incelemeler esnasında kolaylık sağ-
lamakla yükümlüdür.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan faaliyetler, sorumlu ve ilgili kurumlarca mev-
zuatları çerçevesinde denetlenir ve su kullanıcılarına gerektiğinde yaptırım uygulanır.

Sulama randımanının yükseltilmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sorumlu kurumlar, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden iti-

baren yedi yıl içerisinde sulama randımanını %55 seviyesine yükseltmek için gerekli tedbirleri
alır.

Yürürlük 
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı ile Gıda, Ta-

rım ve Hayvancılık Bakanı müştereken yürütür.
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Erciyes Üniversitesinden:
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ile ilgili esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erciyes Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-

öğretim faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transferi Sistemini (European Credit Transfer System),
b) Akademik Takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi,

dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,
c) Akademik Yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar

yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları baş-
langıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. mad-
desinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bütün
öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında,
bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca atanan yüksek lisans programları
için öğretim üyesini, doktora programları için Senatonun belirlediği niteliklere sahip doçentlik
şartını sağlayan ve en az bir tezli yüksek lisans tezini yönetmiş öğretim üyelerini,

ğ) Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca
onaylanan beş kişilik komiteyi,

h) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya
incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Enstitü: Erciyes Üniversitesine bağlı enstitüleri,
j) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ve enstitü öğ-
renci temsilcisi, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürlerinin oy hakkı olmaksızın katılabile-
ceği kurulu,
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k) Enstitü Yönetim Kurulu: İlgili enstitünün müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları
ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

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

m) İkinci Danışman: Lisansüstü programlarda, tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından da en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişileri,

n) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
o) Lisansüstü Ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,
ö) Müdür: Erciyes Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
p) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek

lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,
r) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü,
s) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
ş) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere; biri tez danışmanı, biri anabilim/ana sanat dalı içinden diğeri anabilim/ana-
sanat dalı dışından olmak üzere anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile önerilip yö-
netim kurulu kararı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Tez/Sanatta Yeterlik Çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin
amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,

u) Tezli Yüksek Lisans Seminer Dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmala-
rına hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat uygulama şeklinde
yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen dersi,

ü) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezlerini,
v) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
y) Uzaktan Öğretim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekânlarda ol-

duğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eği-
tim biçimini,

z) Uzaktan Öğretim Dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan öğretim teknolojileri
kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

aa) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve dene-
yimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik
dersi,

bb) Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
cc) Yarıyıl: En az yetmiş (70) iş gününden oluşan eğitim-öğretim süresini,
çç) Yasal Süre Aşımı: 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde ifade edilen yasal sü-

renin aşımını,
dd) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ee) Yeterlik Sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,
ff) Üniversite Yönetim Kurulu: Erciyes Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:
a) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.
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b) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim elemanı
ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim
programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim
yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının
yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan
öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

c) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim da-
lından farklı ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi,
ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü
anabilim/anasanat dalının başkanı, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü
tarafından üç yıl süre ile atanır.

ç) Enstitülerde lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı ortak li-
sansüstü programlar açılabilir. Bunların yurt içi ile ilgili ortak programları; 22/2/2007 tarihli
ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-
seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında
Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Ortak Lisansüstü programlar yürütücü Enstitünün uh-
desinde olup, ilgili Rektörlüğün bulunduğu il dışında yürütülemez.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri/doktoralı öğretim elemanları tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı
akademik kurulunun görüşü alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez
önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alan dersi açıla-
bilir. Uzmanlık alan dersi ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak
üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Bu dersler yarıyıl
ve yaz tatillerinde de devam eder. Uzmanlık alan dersleri dönemlik 4 AKTS kredisi olarak de-
ğerlendirilir. Her öğrenci, Birinci tez danışmanı tarafından yüksek lisans programları için açılan
uzmanlık alan dersi 1, 2 ve tez çalışması dersi 1,2’yi, doktora programları için açılan uzmanlık
alan dersi 1, 2, 3, 4 ve tez çalışması dersi 1, 2, 3, 4’ü almak ve geçmek zorundadır. Uzmanlık
alan dersi bir öğrenci için en çok dört saat olmak üzere haftada azami 8 teorik ders saati, tez
çalışması dersi, her bir tez öğrencisi için azami haftada bir pratik ders saati olmak üzere açılır.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik
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eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılabileceği gibi, danışman ve anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
seminer ve tez çalışması 12 nci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen dillerden
birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

Lisansüstü programlar için dil hazırlığı
MADDE 9 – (1) Enstitüler; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün öne-

risi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler. Hazırlık sını-
fındaki eğitim ve öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin kabul edildiği programa kayıt yaptırabilmesi için gerekli dil yeterlilikleri
öğrenci alım ilanında belirlenir. Öğrenci ilgili programın eğitim dilini veya dillerini ilgili prog-
ramın aradığı seviyede bildiğini belgelemedikçe, ilgili lisansüstü programına kayıt yaptıramaz.

Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 10 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyelerinin tez da-

nışmanlığı yapabileceği öğrenci sayısı en fazla 12 olmak üzere; tezli yüksek lisans, doktora ve
sanatta yeterlik programlarına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyelerinin talepleri doğrultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir. Ancak yuka-
rıda belirtilen öğrenci sayısı, Senato kararı ile artırılabilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunda görüşülerek karara bağlanır ve Rektörlüğün
onayı ile kesinleşerek ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru ko-
şulları, başvuru için istenen belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda ya-
bancı uyruklu öğrenciler için ayrılan kontenjanlar ve yatay geçiş öğrenci kontenjanları da be-
lirlenebilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, enstitü
müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları
MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir.

Doktora ve sanatta yeterlik için ikinci öğretim programı açılamaz.
(2) İkinci öğretim tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz

yüksek lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran
öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti, ilgili
mevzuat çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlendikten sonra Üniversite Yö-
netim Kurulunun onayına sunulur.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar
için, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili
hususlar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi

içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun
olmayan veya eksik belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda is-
tenen belgelerin aslı veya noter onaylı nüshası, kabul edilebilir. Başvurular lisansüstü prog-
ramlar için belirtilen esaslara göre yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun

belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
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b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı
Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının önerisi ile enstitü yönetim kurulunun

belirlediği alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründen 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart pua-
nına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sı-
navdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Yurt dışındaki bir lisans, yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu
öğrencilerin Devlet Üniversitelerinin Türkçe Eğitim Merkezlerinden almış oldukları Türkçe
yeterlilik belgeleri ve YÖK tarafından kabul edilmiş diplomasının denklik belgesi veya okul
tanıma belgesi gerekir. Bu belgeler ile Enstitü tarafından gerekli görülüp istenilen diğer belge-
lerin tamamlanması durumunda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurabilirler.

ç) Üniversitenin Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı yüksek lisans programlarında ALES’e
girmiş olma koşulu aranmaz.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisi olması gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans dip-
lomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvura-
cakların en az 80 ALES puanı ve en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet
not ortalaması olması gerekir.

ç) Tıp ve diş hekimliği doktora programlarına başvurabilmek için adayların tıp fakültesi
mezunlarının başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği fakültesi mezunlarının
başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel Puanı = Klinik Bilimler
Puanı×0,3+ Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 55 sayısal ALES puanına sahip olması ge-
rekir.

d) Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Diş Hekimliği Fakültesinin herhangi bir ana-
bilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES
puanı yoksa ALES 55 olarak kabul edilir.

e) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55
veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir
puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı
dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir. Doktora programına öğ-
renci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca,
Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu
puana muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre
yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(5) Sanatta yeterlik programına başvuru ve kabul şartları;
a) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran aday-
ların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı
ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.
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b) 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/portfolyö 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 belgeler Senato tarafından belirlenir.

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

ç) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yükseköğretim kurumu yalnız ALES puanı ile de öğrenci
kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer
puanlar, her bir üniversitenin senato kararları ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sa-
natlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde
birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların;
a) Öğrenim görecekleri yabancı dilde yüksek lisans için YDS’den en az 70,
b) Doktora için en az YDS’den 80 
puanı ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden bu puanlara

eş değer bir puan almaları gerekir.
(7) Lisansüstü programlara hangi alanlardan başvurulabileceği, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.
(8) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
(9) Anabilim dalları, ilgili kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile taban

puanları yükseltmek üzere Senatoya sunabilir.
(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte

başvurulabilir.
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul edilebilmesi

için Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumunun diploması veya lisans ya da yüksek lisans eği-
timi, Yükseköğretim Kurulu tarafından eş değer olarak kabul edilen bir kurumun diplomasına
sahip olması gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler için ALES, YDS
veya eşdeğer sınavlar ile ilgili usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(4) Yükseköğretim Kurulundan denklik/okul tanıma belgesi ile 12 nci maddenin üçüncü
fıkrasının (c) bendinde sayılan belgeler istenir. Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında
Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartları ile ilgili diğer hususları belirlemeye ens-
titü yönetim kurulu yetkilidir.

Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
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a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan
değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile
birlikte farklı sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların
(4’lük, 3’lük ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğ-
retim Kurulunun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.

b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, giriş sına-
vında mülakat ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyorsa;
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ve varsa yabancı dil puanının % 20’si
alınır. Mülakat ve/veya bilimsel değerlendirme yazılı sınavı yapılan anabilim dallarında ise
ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının % 15’i ve mülakat
ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavının %20’si alınır. Toplam puanın
en az 50 olması gerekir. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınav-
dan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama
yapılır. 50 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kon-
tenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek
olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı
Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran aday-
ların giriş şartları anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; mülakat ve/veya yazılı
olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılmıyor ise ALES puanının %50’si, yüksek
lisans not ortalamasının %30’u ve yabancı dil puanının %20’si alınarak başarı puanı hesaplanır.
Mülakat sınavı ve/veya yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı yapılan anabilim
dallarında ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının
%15’i ve mülakat sınavının % 20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli
lisans diplomasıyla doktoraya başvuracaklar için başarı puanının hesaplanmasında lisans not
ortalaması kullanılır. Başarı puanının en az 60 olması gerekir, 60 puanın üstündeki adaylar, en
yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleşti-
rilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına
girmeyen aday başarısız sayılır.

d) Tezli yüksek lisans programlarında, bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların
öğrenim görecekleri yabancı dil dışında başka bir yabancı dilden YDS ya da Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı
sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat ve/veya yazılı sınav jürisi, enstitü
yönetim kurulu tarafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az beş öğretim üyesi
arasından üç asıl ve iki yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değer-
lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Adaylar enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde
sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda ALES puanı aranmadığın-
dan ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında;
yabancı dil puanının %20’si ile yüksek lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta
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yeterlik programları başvurularında yüksek lisans notunun %20’si ve alan yeterlik sınav pua-
nının %60’ı alınarak başarı puanı hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60
puan alanlar başarılı sayılırlar. 60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıra-
lanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı
sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not ortalaması yüksek
olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı lisansüstü programlarda yapılacak alan yeterlik sı-
nav şekilleri gerekli görüldüğü takdirde anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir. Buna göre;

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-
larından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora/sanatta yeterlik progra-
mından farklı alanda almış olan adaylar,

bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına
göre öğrenci olarak kabul edilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden her yarıyılda 15
AKTS kredisini aşmamak üzere bulunduğu anabilim dalının doktora ve yüksek lisans prog-
ramlarından daha önce almamış olmak şartı ile en fazla 2 ders, bilimsel hazırlık programında
ders açılmamış ise lisans programlarından da ders aldırılabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer esaslar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun
olarak yürütülür. Bilimsel hazırlık programında öğrenci en az 30 AKTS alıp başarmak zorun-
dadır.

(4) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği,
bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki ya-
rıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
belirlenir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek li-
sans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS’ye denk gelen dersleri iki yarıyılda
başaramayan öğrencinin kaydı silinir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir Yükseköğretim Kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler
sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kay-
dolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 2 ders olmak üzere toplam iki
yarıyılda en fazla 30 AKTS ders alabilirler. Özel öğrenciler 2 yarıyıldan fazla eğitim göremez-
ler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde
bu Yönetmeliğin 23 üncü, 24 üncü ve 28 inci maddelerindeki hükümler uygulanır. Özel öğrenci
statüsündekiler asıl öğrenci olma hakkını kazandıkları takdirde son iki yılda almış oldukları
dersleri, kredili dersler olarak saydırabilirler. Özel öğrenciler AKTS başına, enstitü yönetim
kurulu tarafından belirlenen katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

(3) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilerden talep eden-
lere takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren “Özel Öğrenci Not Durum Belgesi’’ ve-
rilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Enstitü dışında başka bir yükseköğretim kurumundaki tezli yüksek

lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi Enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve
doktora/sanatta yeterlik programlarına anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun görüşü ve ens-
titü yönetim kurulu kararı ile kabul edilir. Öğrencinin, öğrencilik süresi dikkate alınarak öğre-
nim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler anabilim/anasanat dalı kurulunun uygun gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yatay geçiş başvuruları; her yarıyıl
için akademik takvimde belirlenen süre içinde alınır. Yatay geçiş başvurusu için öğrencinin;

a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim/ana-
sanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında almış olduğu
dersleri başarı ile tamamlamış ve en az bir yarıyıl ders almış olması gerekir. Normal tez teslim
süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar
yatay geçiş talebinde bulunamazlar. Enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrencinin kabul edildiği
programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren
devam edeceği, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay ge-
çiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler
verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış olması,
c) Başarısız dersi bulunmaması ve not ortalamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta, en

az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 80 (BB) olması,
ç) Disiplin cezası almamış olması,
şartları aranır.
(2) Yatay geçişler, eşdeğer eğitim veren yurt içi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından

tanınan yurt dışı lisansüstü programları arasında yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl
sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edebilecekleri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdür-
lüğe bildirir. Kontenjanlar, enstitü yönetim kurulunda görüşülerek Rektörlüğe sunulur.

(3) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(4) Adayların durumu yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora progra-
mında aldığı derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda
görüşülerek kesinleştirilir.

(5) Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(6) Yatay geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş ka-
rarı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-
lebilir, ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü
programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir. Tezsiz lisansüstü programlardan, tezli lisans-
üstü programlara yatay geçiş yapılamaz.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile 2547 sayılı Kanuna göre Üniversitenin

Araştırma Görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü
eğitim gören öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın
yatay geçiş hakkı kazanırlar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı olmadığı için
başka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören
Üniversitenin Araştırma Görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/ana-
sanat dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın
yatay geçiş yapabilir.

f) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda
yapılır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü, belirlenen kontenjan dahilinde ve

ayrıca bir sınav yapılmaksızın, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde mev-
cut veya yeni kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti Üniversite Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir. Bu öğrenciler için belirlenecek ücretler, cari hizmet maliyetlerini hiç-
bir suretle geçemez. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esasının
geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından ve ayrıca bir
sınav yapılmaksızın, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı
ile öğrenci olarak kabul edilirler.

(3) Lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde en
az 2.00, yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların not ortalamasının 4’lük not sisteminde
en az 2.50 olması gerekir.

(4) Kayıtlar, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü kayıt süresi içerisinde, diğer
öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Adaylar, aşağıda belirtilen belgeleri süresi içinde ens-
titüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında sureti, kesin kayıt esnasında aslı
veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi,
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi,
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.
(5) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanlığınca,

lisansüstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değer-
lendirilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık
programı uygulamalarında, 15 inci madde hükümleri uygulanır.
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(6) Yabancı uyruklu olup Türkiye’de ki bir yükseköğrenim kurumunda okuyan öğren-
cilerin yatay geçişinde, ilgili anabilim dalı yabancı uyruklu yatay geçiş kontenjanı dâhilinde
12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (c) bendinde sayılan koşullar aranarak, 17 nci madde hü-
kümleri uygulanır.

(7) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin diğer esaslar enstitü yönetim kurulu karar-
larıyla belirlenir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin lis-

tesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili mü-

dürlük tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt
hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine Enstitü Müdürlüğü karar verir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı, enstitü tarafından onaylı veya noter tasdikli örneği kabul
edilebilir. Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim
kurumundan disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı
iptal edilir.

(4) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Dersler, Sınavlar ve
Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen normal öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans,
uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için
katkı payı/öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde
ders kaydını yaptırmayan ya da kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını
kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen
öğrencilerin, devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu enstitü
yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belir-
tilen mazeret kayıt haftasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz.

(2) Sağlık, doğal afet, tutukluluk, mahkûmiyet ve enstitü yönetim kurulu tarafından ka-
bul edilebilecek diğer nedenlerle özel durumlarını belgeleyen öğrencilerin mazeretleri enstitü
yönetim kurulu tarafından değerlendirmeye alınır. Süresinde yapılmayan başvurular değerlen-
dirmeye alınmaz.

(3) Öğrencilerden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre katkı payı/öğ-
renim ücreti alınır.

(4) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde danışmanının onayı ile
ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

Danışman atanması
MADDE 21 – (1) Tezli Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve

tez birinci danışmanları, öğrencinin bağlı bulunduğu anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşleri
alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından ata-
nır. Zorunlu hallerde ders danışmanı atanıncaya kadar görevi geçici olarak enstitü anabilim/ana-
sanat dalı başkanı yürütür. Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
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durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez da-
nışmanı Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olma-
lıdır. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu
ve/veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması
en geç birinci yarıyılın sonuna kadar yapılır.

(3) Doktora/Sanatta yeterlik tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip
(İlgili alanda Üniversitelerarası Kurulca belirlenen asgari doçentlik başvuru şartlarını taşıyan
öğretim üyelerine verilebilir) öğretim üyeleri arasından seçilir. Yükseköğretim kurumunda be-
lirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite Senatosunun belirlediği
ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan
öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yö-
netebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci
tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersi danışman tarafından yürütülür. Danışman;
lisansüstü programda açılması kararlaştırılan dersler arasından, öğrencinin alacağı dersleri be-
lirler ve onaylar. Danışmanın herhangi bir nedenle altı aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması
veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü ana-
bilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye
yeni bir danışman atanır. Yeni danışman atanmama durumunda, bu süre içinde öğrencinin resmi
işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrenciler her yarıyıl başında, akademik takvimde belir-

tilen tarihler arasında ders kaydı yaptırmak zorundadır.
(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok

45 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.
(3) Öğrenci ders dönemi süresince uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersleri hari-

cinde aynı öğretim üyesinden en fazla 25 AKTS’ye denk gelen ders alabilir.
(4) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultu-
sunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(5) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlı-
ğının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir yüksek-
öğretim kurumundan ders/dersler alabilir. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla iki ders, ancak doktora program-
larına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçebilir. Bu derslerin de-
ğerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil,

son dört yarıyıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü
programlardan anabilim dalı ile ilgili olan dersleri kaydını sildirmiş ve bir diploma için kulla-
nılmamış olmak şartı ile danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak akta-
rılan kredi toplamı 30 AKTS’yi geçemez.
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(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya
yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi ko-
du, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir
yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS’leri birebir sayılan
dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılığındaki
harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.

(4) Lisansüstü öğrencinin, kredi transferi yaptıracağı derslerin kredi toplamı, öğrenim
gördüğü programda tamamlamak zorunda olduğu asgari kredinin yarısını (30 AKTS’yi) geçe-
mez.

(5) Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrencilerden
yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sınavında
başarılı olanlarda bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen şart aranmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde teorik ve uygulamalı derslere devam zo-

runludur. Öğrencilerin ilgili kurulların kararı ile teorik derslere ve uygulamalara %80’den az
olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler
o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına giremez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorum-
lusu öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı
kurmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlusu öğretim elemanları ile
ilgili her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri

tekrar almak ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam
şartı aranmaz.

(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir
lisansüstü ders Yönetim Kurulu kararı ile alınabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan
ders için devam şartı aranır.

(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız
olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 26 – (1) Uzmanlık alan dersi, danışmanı olduğu lisansüstü öğrencilerinin bil-

gi, beceri ve tutum kazanmasını sağlamak amacıyla açılır. Uzmanlık alan dersinin içeriği, li-
sansüstü programda öğrencinin aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinden farklıdır. Bu
ders, bir öğrenci için dört saat olmak üzere haftada azami 8 saat, her yarıyıl ve yaz tatillerinde
de devam etmek üzere teorik ve 5 AKTS olarak açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından
açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız ola-
rak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece bi-
rinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.
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Sınavlar
MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek
koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları
da yıl sonu sınavı yerine sayabilir.

c) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin devam
zorunluluğunu yerine getirmiş olması şartı aranır. Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına
girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip
de başarısız duruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan
öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son
alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bü-
tünleme sınavının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ÖBİSİS’ten sınava gireceklerini be-
lirtmek zorundadır. Aksi durumda sınava giremezler. Sınava girseler dahi sınavları geçersiz
sayılır. Seminer dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel
statülü dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ç) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle
ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapı-
lacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl
sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya
bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, ens-
titü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir.
Seminer dersi ile tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı
hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
bilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin
değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün ön-
cesinden duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
(0) sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:
a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav

sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar
en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Yarıyıl, yılsonu ve bütünleme sınavı puanının % 60'ına, ara sınavlar puan ortalama-
sının % 40’ının eklenmesiyle başarı puanı hesaplanır. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate
alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav notuna göre
belirlenir. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı puanının hesabında ke-
sirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır.
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c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim ele-
manları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı
harf notu verilir:

Puan Katsayı Başarı notu
90-100 4.00 AA
85-89 3.50 BA
80-84 3.00 BB
75-79 2.50 CB
70-74 2.00 CC
65-69 1.50 DC
60-64 1.00 DD
50-59 0.50 FD
00-49 0.00 FF
ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisans programı öğrencilerinin en az

CC, doktora programı öğrencilerinin ise en az CB notu almış olmaları gerekir. Bilimsel hazırlık
programı öğrencilerinin bir dersten başarılı sayılabilmesinde kayıtlı bulundukları lisansüstü
program için belirlenen asgari notlar geçerlidir. Lisans programından ders alan lisansüstü prog-
ramı öğrencilerinin başarı notlarının hesabında, lisans programında uygulanan değerlendirme
yöntemiyle belirlenen harfli başarı notu esas alınır.

d) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan
öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

e) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

f) Öğrencinin, Üniversitede izlediği lisansüstü programa kabul edilmeden önce herhangi
bir yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğu, mezuniyet için gerekli kredi ve genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmayan ve muafiyet verilen dersleri için (M) notu verilir.

g) Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan ve programa nakil kredisi
olarak kabul edilen derslerin kredisi ve notu, yukarıdaki (c) bendinde belirtilen tabloya uyumlu
olacak şekilde aynen aktarılır.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, dönem içi sınavının %10’u ile yılsonu/bü-
tünleme sınavında alınan notun %90’ının toplamıdır.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde

ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapabilir.
Bu itiraz anabilim dalı başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata
görülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlü-
ğüne bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.
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İlişik kesme, kayıt silme
MADDE 30 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile ilişiği kesilebilir. Kendi isteği ile kaydını

sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitüye başvurur.
(2) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ile diğer mevzuat hükümlerine göre
yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası almış olanların, sağlık sorunları nedeniyle öğ-
renime devam edemeyeceği raporla belirlenenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında en az 30 AKTS dersi 2 yarıyılda başaramayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programına kayıt olunan tarih itibarı ile 4. yarıyıl sonunda 60
AKTS’den oluşan seminer dahil en az 8 dersi başarı ile tamamlayamayan, bilimsel hazırlık ha-
riç 6 yarı yılda mezun olamayan, tez savunma sınavında başarısız olup tezi reddedilen, tezi
hakkında düzeltme kararı verilip 3 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavından ba-
şarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavından başarılı olup ancak mezuniyet için gerekli
belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora/Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt
olduğu dönemden itibaren 4. yarıyılın sonunda 60 AKTS’den oluşan seminer dahil en az 8
dersi tamamlayamayan, toplamda bilimsel hazırlık hariç 12 yarı yılda mezun olamayan öğren-
cinin, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında
düzeltme kararı verilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik ça-
lışması başarısız olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışmasından başarılı
olup ancak mezuniyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora
yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez ara-
lıklı olarak başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Doktora/Sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kayıt olup, kayıt olduğu dö-
nemden itibaren 6. yarıyıl sonunda 120 AKTS’ den oluşan seminer dahil en az 14 dersi, ta-
mamlayamayan, bilimsel hazırlık hariç 14 yarı yılda mezun olamayan öğrencinin, tez savunma
sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız olup tezi reddedilen, tezi hakkında düzeltme kararı
verilip 6 ay içerisinde aynı jüri önünde tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarısız
olup tezi reddedilen, tez savunma sınavı/sanatta yeterlik çalışması başarılı olup ancak mezu-
niyet için gerekli belgelerini azami süre içerisinde tamamlamayan, doktora yeterlik sınavında
ikinci kez başarısız olan, tez önerisi savunma sınavından ikinci kez başarısız olup tez önerisi
reddedilen, tez çalışma raporu üst üste iki kez veya üç kez aralıklı olarak başarısız olan öğren-
cinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini
gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması ha-
linde -azami süreler içerisinde ise- enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir.
Aksi durumda ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınavına ilk kez katılmayan öğrenci başarısız sayılır, ikinci kez ka-
tılmayan öğrencinin kaydı silinir,

(9) Tezsiz yüksek lisans programına kayıt olup, kayıt olduğu dönemden itibaren 3. ya-
rıyıl sonunda 90 AKTS’den oluşan (zorunlu bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın
etiği konularını içeren bir ders dahil), en az 10 dersi, dönem projesini başarı ile tamamlayama-
yan öğrencinin kaydı silinir, öğrencinin durumu ilgili kişi, birim ve kurumlara bildirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programına İlişkin Genel Esaslar

Yüksek lisans programı
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

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

Amaç
MADDE 32 – (1) Yüksek lisans programı, öğrencilerin lisans yeterliliklerine dayalı

olarak;
a) Aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmeyi,
b) Edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeyi,
c) Alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bil-

giler oluşturabilmeyi,
ç) Uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümle-

yebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve
çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisi kazandırmayı,

d) Alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki
gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmesine ve konusuyla ilgili verilerin toplanması,
yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu
değerleri öğretebilmesini ve denetleyebilmesini sağlamayı,

e) Alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara
uygulayabilmesini kazandırmayı amaçlayan, 

eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri ile tez/dönem projesi ça-
lışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programına ilişkin esaslar
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı örgün öğretimde ve ikinci öğretimde yürütülebilir.
Kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, en az 90, en çok 120 AKTS olmak

koşuluyla (zorunlu bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren
bir ders dahil) en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi 30 AKTS
olarak değerlendirilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında
alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile seçilebilir.

(2) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda bu Yönetme-
liğin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programlarının akademik, idari ve
mali işlemleri ilgili enstitü tarafından; dersler ve sınavlar Erciyes Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülür.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, anabilim/anasanat dalı giriş
koşullarını sağlamak kaydı ile ders dönemini bitirdikten sonra ilgili anabilim/anasanat dalının
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca belirlenecek
olan kontenjan oranında tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz yüksek lisans
programından tezli yüksek lisans programına geçiş yapacak öğrencilerin geçiş şartları enstitü
yönetim kurulunca belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan lisansüstü
dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sa-
yılır.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi iki yarıyıldır,

azami öğrenim süresi ise üç yarıyıldır.
(2) Öğrenimini iki yarıyılda başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı

maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için üçüncü yarıyıla kayıt yaptırabilir.
Üçüncü yarıyılın sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir.

Danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 36 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini en geç ikinci yarıyılın başında
danışman olarak atar.

(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin
olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde ikinci yarıyıldan
itibaren bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre belirlenen danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu birinci yarıyılın sonuna kadar
enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir proje
veya rapor vermek zorundadır.

(5) Dönem projesi ikinci ve üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dö-
nem projesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şe-
kilde hazırlayıp danışmanına teslim eder. Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat
dalı başkanlığınca önerilen birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Üçün-
cü yarıyıl sonunda mezun olamayan öğrencinin kaydı silinir. Başarılı bulunan dönem projesi
anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans programına devam edenler, ilgili anabilim dalının tezli yüksek

lisans programı bulunması durumunda, tezli yüksek lisans programının asgari şartlarını yerine
getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda alınan dersler
yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans dersleri yerine sayılabilir.

(3) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Kapsam
MADDE 38 – (1) Öğrenci tezli yüksek lisans programında, en az 120, en çok 180

AKTS olmak koşuluyla en az 7 ders (bir tanesi bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve
yayın etiği konularını içeren bir ders) ile bir seminer dersi olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen
dersleri almak zorundadır.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi
sırasında alınmamış olması koşuluyla, diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans
veya lisansüstü derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, danışmanın onayı ile Üniversite içindeki
başka lisans ve lisansüstü programlardan da ders seçilebilir. Üniversite içinden alınacak ders-
lerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden se-
çilebilir. Başka bir programdan ve başka bir yükseköğretim kurumundan alınacak AKTS top-
lamı 30’u geçemez.

(3) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün hem de uzaktan öğretim yo-
luyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrencilerden, 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre hesaplanan AKTS başına öğrenci katkı payı veya öğre-
nim ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Süre
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında asgari öğrenim süresi 4 yarıyıl, aza-

mi öğrenim süresi ise 6 yarıyıldır. Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders ala-
bilir. Öğrenci dördüncü yarıyıl sonunda en az 8 adet 60 AKTS dersten, (bu derslerden birinin
seminer birinin ise bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği dersi olmak koşu-
luyla) başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Tezli yüksek lisans programını bilimsel hazırlık programı hariç, dört yarıyıl içinde
başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile 2 yarıyıl
daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 40 – (1) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez

yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, ders dönemini izleyen yarıyılın başında
tez danışmanı tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu anabilim/ana-
sanat dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez ko-
nusunda değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Tez adı değişikliği ise
danışman veya tez jürisi önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılabilir. Gerekiyorsa
etik kurul raporu ve/veya kurum izni olmadan tez önerisi yapılamaz. Sanat temelli araştırma
veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik yöntemlerden birinin seçildiği
durumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu halinde hazırlayarak
enstitüye teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez
çalışmalarıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra dönem
başından itibaren 2 yarıyıl uzmanlık alan dersi ve tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorun-
dadır. Tezini teslim edecek öğrenciler tezini teslim etmeden önce içinde bulunduğu yarıyılda
kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamazlar.
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Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara
uygunluğu yönünden inceledikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak
beş nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci hazırlamış olduğu
tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat temelli araştırma veya sanat pratiği
temelli araştırma gibi uygulamaya yönelik görsel sanat yöntemlerinden birinin seçildiği du-
rumda, öğrenci tezi yanında ilgili çalışmalarını tez çalışması eser raporu ile birlikte ve bu ça-
lışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı,
en az biri de kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden
oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yedek-
lerden biri başka yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır.

(3) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir. Tez jürisi, tezin
kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç otuz gün içinde toplanarak
öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Sınav, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen ve tarihi en az
üç gün önceden anabilim dalı tarafından ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.

Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 42 – (1)Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tez-

lerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır.

(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-
münden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl jüri üyelerinin yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
ve tez danışmanı olmaksızın yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir
tutanakla tespit edilerek anabilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir
sınav tarihi tespit edilerek on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri
üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin bir ay içerisinde teslim
edilmemesi durumunda mezuniyet işlemleri yapılmaz, yönetim kurulu talep halinde teslim sü-
resini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine
getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin
dolması halinde ilişiği kesilir.
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(6) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yük-
sek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve bir adet CD kaydını, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez savunma sınavına
giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun
bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi; ana-
sanat programına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan uygulama sınav tarihi, diğer
programlara kayıtlı öğrenciler için tezin kabul edildiği tez savunma sınav tarihidir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için
en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur.

(8) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır ve kaydı silinir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek
lisans programı açık olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje
yazımı şartlarını yerine getirmek koşulu ile kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. İlgili anabilim/anasanat dalında
program veya bilim dalının bulunması halinde, adı anabilim/anasanat dalının sonunda parantez
içinde belirtilebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Amaç
MADDE 43 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız özgün bir araştırma yapma,

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

Kapsam
MADDE 44 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve

tez savunma sınavından oluşur.
(2) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, ders döne-

minde en az 7 ders (Daha önce lisansüstü programlarında almamışsa bir tanesi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içermek şartıyla) ve bir seminer dersi
olmak üzere 60 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez önerisi ve
en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan dersi
olmak üzere en az 240 AKTS (en fazla 360 AKTS) almak zorundadır.

(3) Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en az 14 ders (bir tanesi bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders olmak şartıyla) ve bir seminer
dersi olmak üzere 120 AKTS’ye denk gelen ders, 30 AKTS doktora yeterlik, 30 AKTS tez öne-
risi ve en az 4 yarıyıl tez döneminde alınan 25 AKTS tez çalışması ile 5 AKTS uzmanlık alan
dersi olmak üzere en az 300 AKTS (en fazla 420 AKTS) almak zorundadır. Öğrenci bir ders
döneminde en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.

(4) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.
(5) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşü doğrul-

tusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt
dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki tanesini seçebilir.
Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler ise en fazla dört ders alabilir.
Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki ta-
nesini, daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması
koşuluyla, yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü
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doğrultusunda ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
başka lisansüstü doktora programlarından veya yükseköğrenim kurumlarının doktora prog-
ramlarından dersler de seçebilir. Ancak alınan dersler doktora programına lisans derecesiyle
kabul edilen öğrenciler için en fazla 60, yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için 30
AKTS’yi geçemez.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce alınmamış ol-
maları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak bu lisans dersleri doktora
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(7) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, en az 14 ders almak
zorundadır. Bu derslerden en fazla yedi tanesi daha önce alınmamış olmak kaydıyla yüksek li-
sans programı için açılan dersler arasından seçilebilir.

(8) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Süre
MADDE 45 – (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. Yüksek lisans dereceli doktora öğrencisi 4.
yarıyıl sonunda en az 7 adet (bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını
içeren bir ders dahil) 60 AKTS’ye denk gelen dersten ve bir seminer dersinden başarılı olama-
dığı takdirde, lisans dereceli doktora öğrencisi 6. yarıyıl sonunda en az 14 adet (bilimsel araş-
tırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders dahil) 120 AKTS ders ve
2 seminer dersinden başarılı olamadığı takdirde kaydı silinir.

(2) Yüksek lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç
sekiz yarıyıl, lisans dereceli doktora programı öğrencisi bilimsel hazırlık programı hariç on
yarıyıl sonunda programı başarı ile tamamlayamadığında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı madde-
sinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile 4 yarıyıl daha öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri ve kayıtlı olduğu alanda tezsiz yüksek lisans programı açık olması
halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışma-

sıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Kredili dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.
(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen

aylarda yılda iki kez yapılır.
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci yeterlik sınavına en erken derslerinin

bitimini takip eden yarıyıl sonu, en geç beşinci yarıyılın sonunda, lisans derecesi ile kabul edil-
miş olan öğrenci en erken derslerinin bitimini takip eden yarıyıl sonu ve yedinci yarıyılın so-
nuna kadar yeterlik sınavına girer. Belirtilen süreler sonunda yeterlik sınavına girmeyen öğrenci
başarısız kabul edilir ve izleyen ilk yeterlik sınav döneminde yeterlik sınavına alınır. İkinci kez
yeterlik sınavına girmeyen veya ikinci kez yeterlik sınavında başarısız olan öğrencinin ilişiği
kesilir.
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(5) Doktora yeterlik sınavı, ilgili anabilim dalı kurulunun görüşü alınarak anabilim dalı
başkanlığınca önerilen, görev süreleri enstitü yönetim kurulunca belirlenip onaylanan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, biri
öğrencinin tez danışmanı, ikisi kurum dışından olmak üzere 5 kişilik sınav jürisini enstitüye
önerir. Doktora yeterlik sınav jürisi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(6) Doktora yeterlik komitesi, üyelerinden birini komite başkanı olarak seçer. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, beş kişilik sı-
nav jürisi kurar. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya
olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve saati en
az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Jüri, sözlü sınav sonucunu,
bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç ertesi iş
günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte değer-
lendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sa-
yılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması ve
bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı ve
komite kararı, ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tutanakla
bildirilir.

(8) 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.

(9) 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 yönetim kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak
zorundadır.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Bu öğrencilerin tezli veya tezsiz
yüksek lisans programına geçebilmeleri, bu program için öngörülen şartları sağlamaları ile
mümkündür.

Tez izleme komitesi
MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belir-

lendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayıyla bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanı yanında
ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı dışından birer üye
olmak üzere toplam üç üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez da-
nışmanı komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz. Tez izleme komite üyelerinin
belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. Üyelerden biri aynı şehirde olmak kaydıyla farklı bir üniversiteden
de tez izleme komitesinde yer alabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması
MADDE 48 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından öne-

rilir.
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(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapa-
cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme ko-
mitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar, mazeretsiz olarak tez
önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) 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 red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) 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
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(5) 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. Öğrenci
hazırladığı raporu sözlü olarak komite üyelerine sunar. Öğrencinin tez çalışması, komite tara-
fından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın iki kez girmeyen öğrencinin
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 49 – (1) Tezini teslim edecek öğrencinin, içinde bulunduğu yarıyıl ile en az

dört yarıyıl kayıt yenilemiş ve bu dört yarıyıla ait tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak
değerlendirilen tez izleme raporlarını da enstitüye sunmuş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan
öğrenciler tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul
edilen enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak
savunmak zorundadır.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ra-
porunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir.

(4) Öğrenci asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlen-
memiş şekilde enstitüye ulaştırılmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından jüri üyelerine gönderilir.
(6) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman
dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Gerekli görülür ise tez izleme komitesi üyeleri danışmanının teklifi, anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.
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Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 50 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı

kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye
teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve
saati üç gün önceden enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir.

(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken on gün, en geç
otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan kurum dışından gelen
asıl üyeler yerine, ilgili anabilim dalı başkanlığınca kurum dışı yedek üye/üyeler davet edilir.
Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit
edilerek enstitüye bildirilir. Anabilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü
belirler. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu
karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu
süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz; yönetim kurulu
talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğ-
renci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlana-
maz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen
tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunan ve bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan
tez savunma sınavında başarılı olamayanlar için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

Doktora diploması
MADDE 51 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü 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 üç kopyasını tez savunma 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
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği ke-
silir.
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(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği
tez savunma 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.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren

sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım
kurallarına uygun olarak yazılmış sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Sanatta yeterlik
çalışması raporu (tez) sanat temelli araştırma veya sanat pratiği temelli araştırma gibi uygula-
mayı kapsayan görsel sanat araştırma yöntemlerinden birinin seçildiği; öğrencilerin sanat ala-
nındaki kuramsal bilgilerini yeni örüntülerle sistemli bir şekilde geliştirecekleri sanat projeleri
ile programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktardıkları bir çalışmadır.

(2) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu
Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-
reken en az on beş dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler ara-
sından seçebilirler.

(4) Lisansüstü dersler ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve sanatta yeterlik raporunun sonuçlanması
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlayan öğrenci, elde ettiği so-

nuçları araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje kapsamında yapılan çalışmaları belgeleyen
eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni ha-
zırlama esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje
jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu sanatta yeterlik çalışması raporunun kendilerine teslim edil-
diği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, sanatta yeterlik
çalışması: araştırma raporu/tez metni ve sergi/proje veya resital, konser, temsil hakkında salt
çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkan-
lığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
ONUNCU BÖLÜM

Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar
Mezuniyet ve diploma
MADDE 55 – (1) Herhangi bir lisansüstü programı başarıyla tamamlayan öğrencinin

bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi
için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora
tez savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

16 Şubat 2017 – Sayı : 29981                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da
sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-
dedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
d) Kurumca istenilen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen;

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine, doktora,
ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,
diploması verilir.
(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-

ramın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sa-
nat dalının adı da yer alır.

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler
MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilerine danışmanın ve anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yönetim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl
süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az olamaz. İzinler öğretim süresine sayılmaz.
İzin başvuruları eğitim-öğretim döneminin başlamasını izleyen bir ay içerisinde yapılmalıdır.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(3) İzni sona eren öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtla-

rını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen
öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları halinde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır.
İzinli olan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. İki yarıyıl izin alan öğrenciler öğ-
renimlerine izin süresinin ikinci yarıyılında devam etmek isterlerse ilgili anabilim dalı başkan-
lığına dilekçe ile başvurmak zorundadırlar.

Mazeret ve izin gerekçeleri
MADDE 57 – (1) Her türlü haklı ve geçerli mazereti nedeni ile izin talep eden öğren-

ciye anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile bir
yıla kadar izin verilebilir.

Tebligat
MADDE 58 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yan-
lış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, ens-
titüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.

Disiplin işleri
MADDE 59 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer hükümler
MADDE 60 – (1) Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cum-

huriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato ta-
rafından belirlenir.
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(2) Yükseköğretim kurumları öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını,

başvurma koşullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz

konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-

törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(4) 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 belirlenir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(6) Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup,

tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür. Ec-

zacılıkta uzmanlık eğitimi 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ec-

zacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan diğer konularda; 2547 sayılı Kanun, Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri, Senato ve enstitü yönetim kurulu

kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 9/2/2014 tarihli ve 28908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erciyes

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 eğitim öğretim yılından önce lisansüstü prog-

ramlara kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler

uygulanmaz.

(2) Halen lisansüstü programlarda öğrenci olanlar için daha önce aldıkları süreler dik-

kate alınmadan Yönetmelikte belirlenen azami süre yeniden başlamış olup, öğrenciler için Yö-

netmelikte yer alan azami sürelerin başlangıç tarihi olarak 2016-2017 güz yarıyılı esas alına-

caktır.

(3) Azami sürenin yeniden başladığı dikkate alınarak, öğrencilerin ders, yeterlik, tez

ve benzeri hususlarda daha önceki başarısız oldukları sayı dikkate alınmayacaktır.

(4) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 60 ıncı maddenin beşinci fıkrası uygulanmaz.

(5) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Fiyat artış oranları 
MADDE 1 – (1) 28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale
Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin
ikinci fıkrasının (4.5) numaralı bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir
devlet memuru olarak Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Dairesi Başkanının bütün
ek ödentileri dâhil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait
olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları 1/1/2017
tarihinden itibaren, proje ve kontrollük işlerinde uygulanmak üzere;
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1980-2000 yılları fiyat artış oranları 
MADDE 2 – (1) 1980-2000 yılları arasındaki dönemlerin fiyat artış oranları 7/8/2013

tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak
Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğdeki o dönem için yer almış olan oranların 1 inci maddenin
birinci fıkrasında yer alan tabloda 2013 yılının 2 nci dönemine karşılık gelen katsayı (1,330)
ile çarpılması suretiyle bulunur. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 3 – (1) 9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje

ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.  
Yürütme 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [03/23] Karar Tarihi: 09/02/2017
Konusu: Denetim Kuruluşu Yetkilendirilme

Şartlarından 13/1-i Maddesinin Uygulanması
Bilindiği gibi, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 13/1-i maddesinde bağımsız denetim

kuruluşu olarak yetkilendirilme talebinde bulunan şirketlerin denetçilerinin, ortaklarının ve
kilit yöneticilerinin başka bir denetim kuruluşunda veya bağımsız denetim faaliyeti gerçekleş-
tiren herhangi bir gerçek kişi yanında ya da tüzel kişilikte ortak, yönetici veya denetçi olma-
ması, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaması şartı getirilmiştir.
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Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 25.01.2017 tarihli müzekkeresinde, kendi

adına denetim sözleşmeleri yapan bir denetçinin, denetim kuruluşu olarak yetkilendirilecek bir

şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda denetim kuruluşlarının yetkilendi-

rilmelerinde Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 13/1-i hükmünün uygu-

lamasına ilişkin olarak;

• Denetime tabi şirketlerin genellikle hesap dönemini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar

genel kurul toplantılarını yaptığı, bağımsız denetçi seçiminin de bu genel kurul toplantılarında

yapıldığı, denetim raporlarının bir sonraki yıl genel kurul toplantı tarihinden hemen önce şirket

yönetim kuruluna sunulduğu dikkate alındığında, bağımsız denetçi olarak seçilen kişinin bir

denetim kuruluşuna ortak ve/veya yönetici olması için en az bir denetim dönemi boyunca hiçbir

denetim işi yapmadan beklemesi gerekeceği,

• Yönetmeliğin 13/1-i maddesindeki hükümden maksadın, bir denetim kuruluşunda or-

tak, yönetici veya denetçi sıfatıyla görev alan kişilerin bu dönem içinde sözleşme yapmak su-

retiyle kendi adlarına da denetim yapmalarını önlemek olduğu, kendi adına denetim sözleşmesi

yapan bir denetçinin, bir yıl süresince denetim kuruluşu bünyesinde yer almasını engellemek

gibi bir amacın bulunmadığı,

• Kendi adına denetim sözleşmesi yapan bir denetçinin denetim kuruluşlarının ortağı

veya yöneticisi olmasının engellenmesinin, kurumsallaşmayı olumsuz olarak etkileyeceği gibi

kalite güvence sisteminin işleyişini de zayıflatacağı,

• Bu durumun, kendi adına bağımsız denetim faaliyetinde bulunan denetçilerin şirket-

leşerek kurumsal bir yapı içerisinde denetim hizmeti sunmalarının önünde ciddi bir engel teşkil

edeceği,

yönünde yapılan değerlendirmeler neticesinde;

Kendi adına denetim sözleşmesi yapmış olan bir denetçinin, sonraki dönemlerde dene-

tim faaliyetini yeni yetkilendirilecek bir denetim kuruluşu bünyesinde sürdürmek istemesi ha-

linde, bu şirkette ortak veya yönetici olarak gösterilmesi durumunda;

• Denetçinin kendi adına yaptığı denetim sözleşmelerini, şirketin Kurulumuzca yetki-

lendirilmesinden önce imzalamış ve Kurumumuza bildirmiş olması,

• Denetçinin, söz konusu denetim sözleşmeleri kapsamındakiler hariç başka bir denetim

faaliyetinde bulunmayacağı ve yeni bir denetim sözleşmesi imzalamayacağı hususunda taah-

hütte bulunması,

• Şirketin, kendi adına üstlendiği bağımsız denetim faaliyeti tamamlanana kadar denet-

çiye denetim kadrosunda yer vermeyeceği hususunda taahhütte bulunması,

şartlarıyla, denetim kuruluşunun yetkilendirilmesinde denetçinin durumunun Yönet-

meliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aykırılık teşkil etmeyeceğine,

oybirliğiyle karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/442 
Karar No : 2016/702 
Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı bulunan 

08/12/2016 tarihli ilamı ile CMK’nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar 
verilen, Naser ve Meryem oğlu, 01/11/1984 ŞIHRAZ doğumlu, FATEMEH PIRSALAMI ve 
Hossein ve Zehra oğlu, 01/01/1977 TAHRAN doğumlu, MORTAZA SHOKRİ, tüm aramalara 
rağmen bulunamamış sanıkların yokluğunda verilen mahkememizin, 08/12/2016 tarih ve 
2012/442 Esas, 2016/702 karar sayılı ilamı tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş 
olup, İlan olunur. 461 

————— 
Esas No : 2016/282 
Karar No : 2016/683 
5067 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası 

yazılı bulunan 01/12/2016 tarihli ilamı ile CMK.nun 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı 
beraatlerine karar verilen, Rasaul ve Ruguye oğlu, 30/12/1980 SALMAS doğumlu, EBRAHIM 
ASHRAFIAN ve Jafarsadegh ve Tare oğlu, 22/07/1951 SALMAS doğumlu, HOSSEIN 
GHOLOZADEH ile yine 5607 Sayılı Kanunun 3/18 maddesi, 5207 Sayılı TCK.nun 62/1, 52/2, 
52/4, 53/154/4 maddeleri gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile 
cezalandırılmasına karar verilen, Asghar ve Fatıma oğlu, 26/06/1980 SALMAS doğumlu 
SHIRZAD AFRASİABİ, tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanıkların yokluğunda verilen 
mahkememizin 01/12/2016 tarih 2016/282 Esas, 2016/683 karar sayılı ilamı ile katılan vekili Av. 
Hakan Uysal'ın istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de 
ilanen tebliğine, 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş 
olup, İlan olunur. 462 

—— • —— 
Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/120 
Karar No : 2016/511 
Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 01/11/2016 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince tecilli 10 AY HAPİS cezası ile 
cezalandırılan Şihi ve Azize oğlu, 01/01/1958 doğumlu, Batman, Merkez, İluh Mah/köy nüfusuna 
kayıtlı FİKRİ IŞIK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 521 
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Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2010/435 

Karar No : 2014/513 

Mahkememizin 25/06/2014 tarih ve 2010/435 Esas, 2014/513 Karar sayılı ilamı ile 

sanıklar Marina KOVALEVA ve Elena ZADODOZHNAYA hakkında, 04/07/2010 tarihinde 

işlediği iddia edilen Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın, Ülkeye Sokmak suçu 

nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1. maddesi uyarınca 

10 AY HAPİS ve 500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen 

hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, 1 yıl 

herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal 

olarak ertelenmesine yer olmadığına, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama 

giderlerinin sanıklardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil 

ettirdiğinden 1.500,00 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine karar 

verilmiştir. 

Kararın sanıklar Marina KOVALEVA ve Elena ZADODOZHNAYA'ya bildirmiş olduğu 

yurtdışı adresine tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaşıldığından 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, hükmün 

ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal 

süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa 

geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün 

kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 463 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ NİYAZİ METE ALİ RIZA METE TIP MERKEZİ AĞIZ VE 

DİŞ SAĞLIĞI HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türkiye Kızılay Derneği Niyazi Mete Ali Rıza Mete Tıp Merkezi’nin Ağız ve Diş 

Sağlığı Birimine hizmet alımı yapılacaktır. 

2 - Firmalar, 20.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32   Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mahallesi Halk Caddesi Esvafçı Sokak No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.03.2017 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Yönetim Destek Hizmetleri Bölümü Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları 

gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 14.03.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 1397/1-1 
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30.000 ADET AHŞAP TRAVERS TİRFONU SATIN ALINACAKTIR 

TCDD 6. Bölge Müdürlüğünden: 

 ADANA 

İhale Kayıt No : 2017/50115 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. 01120   Seyhan/Adana 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 4575354 / 4531195 

c) Elektronik Posta Adresi : 6bolgemudurlugu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin adı  

     ve miktarı : 30.000 Adet Ahşap Travers Tirfonu alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 

02/03/2017 günü saat 10:00 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 6. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00 TL bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1324/1-1 

—— • —— 

MAVİ EKMEK KASASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.500 Adet Mavi Ekmek Kasası, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Numuneler Fabrikamız Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 

4 - Teklifler en geç 21.02.2017 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66   Faks: 397 33 71 - 74 1399/1-1 
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RÖMORKÖR YEDEK MALZEMELERİ SATILACAKTIR 

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünden: 

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü’ne ait Römorkör Yedek Malzemeleri, açık artırma 

usulü ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : P.K. 17    59740 M.EREĞLİSİ/TEKİRDAĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 282 6115700 - 282 6130258 

2 - İhale konusu satışa sunulan malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 175 kalem, 1055 parça (adet ve takım) römorkör 

yedek malzemeleri satışı ihalesidir. 

b) Aracın mevcut ve teslim yeri : BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü M.Ereğlisi/ 

TEKİRDAĞ 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğü M.Ereğlisi/ 

TEKİRDAĞ 

b) Tarihi ve saati : 02.03.2017 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler: 

a) Şekli ve içeriği ihale dökümanında belirlenen teklif mektubu, 

b) Geçici teminat 500,00-TL (BeşyüzTürkLirası)’dır, 

c) İhaleye vekaleten katılıyorsa, noterden alınmış vekaletname aslı veya noter onaylı 

sureti, 

d) Kimlik veya nüfus cüzdanı sureti, 

e) Adres beyanı, 

f) İdareden alınmış her sayfası alıcı tarafından imzalanmış şartname ve varsa 

zeyilnameler, 

g) Satışı yapılacak malzemelerin yer görme belgesi, 

h) Yeterlilik beyanatı, 

i) BOTAŞ işyeri talimatı, 

j) İhale dokümanına ait beyanat, 

k) İş ortaklığı/konsorsiyumlar için noterden tasdikli İş ortaklığı/konsorsiyum sözleşmesi, 

l) İmza sirküsü/imza beyannamesi, 

m) Gerçek veya tüzel kişiler için 2014 yılı içerisinde alınmış, mevzuatı gereği kayıtlı 

olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi, 

n) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

o) İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhale dökümanını İdare’nin adresinden 

almak isteyenler 50,00-TL, kargo yoluyla satın almak isteyenler 60,00-TL doküman bedelini 

BOTAŞ LNG İşletme Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Emlakkent/Çorlu Şubesi 

IBAN: TR66 0001 5001 5800 7302 2831 08 nolu hesabına yatırmak zorundadır.  

p) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 1394/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU ARAMA SAHASI  
İHALE EDİLECEKTİR 

Bingöl İl Encümeninden: 
1 - İhale Konusu; 
İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, alanı, paftası ile şartnamesinde koordinatları 

verilen jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi 1 inci fıkrası (c) bendi ve Uygulama 
Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci Maddesine 
göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

2 - İhale edilecek sahalar; 
2.1 - Bingöl Karlıova İlçesi Hacılar Köyü (Gomeağan) mevkii ile Merkez Elmalı ve 

Alatepe köyleri sınırları dahilinde K45-A2, J45-C4, J45-D3 paftalarında bulunan 3765,28 
hektarlık jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahası; 

2.1 a) Muhammen bedeli : (KDV Hariç) 60.000,00 TL 
2.1 b) Geçici teminatı : 1.800,00TL 
2.1 c) İhale tarihi : 01.03.2017 Saat:14.00 
3 - İHALENİN YERİ VE ŞARTNAME TEMİNİ: 
3.1. Şartname temini: Yenişehir Mahallesi Hükümet Konağı Karşısı İl Özel İdaresi Genel 

Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir 
veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli Bingöl İl Özel İdaresinin T.C. Halk 
Bankası Bingöl Şubesi TR 83 0001 20096350 0007 0000 02 No’lu hesaba yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin yapılacağı yer: İhale, Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet 
Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Bingöl İl Özel İdaresi Yenişehir Mahallesi Hükümet 
Konağı karşısındaki Hizmet Binası İl Encümeni komisyon başkanlığına verilecektir. 

4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
4.1. Gerçek kişi istekliler için; 
a) Adres beyannamesi, 
b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 
c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.2. Tüzel Kişiliğe haiz İstekliler için; 
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 

yılında alınmış Oda kayıt belgesi 
b) Noter tasdikli imza sirküleri 
c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası, 
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler, 
e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi. 
f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

Başkonsolosluklarınca veya 
T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
4.3. Ortak Belgeler; 
a) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın Bingöl İl Özel 

İdaresinin T.C. Halk Bankası Bingöl Şubesi’nde bulunan TR 29 0001 2009 6350 0007 0000 04 
nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

b) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi, 

c) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu, 
5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 
6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 1286/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Çayeli/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 19.400.000 kg Yaş Çay Yükleme ve Nakliye 

Hizmet Alım işi %20 artırır - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu 
maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğü / ÇAYELİ / RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar 
ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası adresinde bulunacak şekilde 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 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmi Teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif 

vermek zorundadır. 
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale ÇAYKUR Çayeli Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1287/1-1 

—— • —— 
BİG-BAG TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 200.000 adet Big - Bag Torba %20 artar - azalır opsiyonlu 

olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 
/RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 03.03.2017 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5 - İhale 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 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1180/1-1 
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TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Ürgüp Belediye Başkanlığından: 

1 - İHALE KONUSU OLAN İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Nevşehir İli, Ürgüp ilçesi, İmran Mahallesi Atatürk 

Bulvarında, tapuda 5 pafta, 47 ada, 19 nolu parselde kayıtlı, 5.844,77 M2. miktarında bodrum- 

zemin dâhil 6 katlı turistik otel binası 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif Usulü İle Onbeş (15) yıl süreyle Kiraya verilecektir. 

2 - ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARLA ALINACAĞI: 

İhale Şartnamesi ve ekleri Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Yazı işleri 

müdürlüğü İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde görülebilir 

ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) ücret karşılığı satın alınabilir.  

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE VE HANGİ USULLE 

YAPILACAĞI: 

İhalenin yapılacağı yer : Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Toplantı Salonu 

İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 ÜRGÜP/ 

NEVŞEHİR  

İhale tarihi  : 08/03/2017 Çarşamba Günü  

İhale saati : 15:30 

İhale usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 35/a Kapalı Teklif Usulü 

4 - TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI: 

a) Gayrimenkulün aylık muhammen Kira bedeli KDV hariç 24.000,00 TL (Yirmi Dört 

Bin Türk Lirası)’dir.  

b) Geçici teminat Miktarı: 129.600,00 TL (Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Türk Lirası)  

c) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki 

teminatların istekliler tarafından Ürgüp Belediyesi veznesine yatırılması zorunludur. 

5 - İSTEKLİLERDEN ARANILAN BELGELER: 

A- Kanuni ikametgâhı olması, 

B- Türkiye' de tebligat için adres göstermesi, 

C- Ticaret ve / veya Sanayi Odası Belgesi verilmesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

Siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzelkişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- İmza Sirküleri Vermesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması 

gerekir.) Aslı veya noterden tasdikli sureti. 

c) Ortak girişim olması halinde girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 
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E- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 
kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi 
gerekir. 

G- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 
noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları kuruluş ile yapacakları 
ihale sözleşmesine şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.) 

H- Uluslararası 5 (Beş) Yıldızlı otel işletme belgesi. 
J- Bu şartnamenin 13. maddesinde yazılı esaslara göre hazırlanacak teklif vermesi. 
K- Yukarıdaki fıkralar gereği verilecek belgeler suret veya fotokopi olarak veriliyor ise bu 

suret veya fotokopilerin Noter tasdikli olması gerekir. 
6 - TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ: 
Teklifler 08/03/2017 günü Saat 15:30’a kadar Ürgüp Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 

İmran Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 ÜRGÜP/NEVŞEHİR adresinde bulunan İhale Komisyon 
Başkanlığına teslim edilecektir.  

İlan olunur. 1364/1-1 

—— • —— 
MİNÜBÜS HATTI SATIŞI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Elazığ Belediye Başkanlığından: 
1 - Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs 

hatlarına ilave olarak 06/12/2016 tarih 2016/270 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden 
"Abdullahpaşa, Bahçelievler, Harput, Olgunlar, Sanayi-Siteler, Sürsürü, Ulukent hatlarında olmak 
üzere (mevcut hatlarda 41 hattın iptali olacak şekilde) toplamda 61 hattın arttırılıp bir paket olarak 
satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif 
usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir  

2 - İhalesi 27/02/2017 Pazartesi günü saat: 08:30'da Elazığ Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonu’nda yapılacaktır. 

3 - İşin tahmini Muhammen bedeli 14.323.000,00 (On Dört Milyon Üç Yüz Yirmi Üç 

Bin) TL. olup geçici teminatı ise 429.690,00 (Dört Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Doksan) TL. 
'dir. Ayrıca 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL. ihale iştirak teminat bedeli yatırılacaktır. 

4 - İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak 
edilmesi halinde 500,00 (Beş Yüz) TL bedel karşılığında Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğünden temin edilecektir, Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ 
Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden veya (424) 248 47 00 (dahili 1531) nolu telefondan 
başvurabileceklerdir. 

5 - İhaleye katılacak gerçek- tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır; 
5.1- Kanuni ikametgahı olması, 
5.2- T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler 

için). 
5.3- İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı, 

5.4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu 
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 
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b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri, 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin 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 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

5.6- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,  

5.7- Geçici teminat (tahmini muhammen bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 429.690,00 

(Dört Yüz Yirmi Dokuz Bin Altı Yüz Doksan) TL bedeli ihale saatinden önce yatırıldığına dair 

makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir. 

İhale iştrak teminatı bedeli olan 1.000.000,00 (Bir Milyon) TL ise ihale saatinden önce nakit 

olarak yatırıldığına dair makbuz ibraz edilecektir. 

5.8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi. 

5.9- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir). 

5.10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı 

taahhütü), 

5.11- İlk ilan veya ihale tarihinden önce Sermayesinin en az 3.000.000,00 (Üç Milyon) TL 

ve üzeri olduğunu gösterir belge, 

5.12- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 

5.13 İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile 

okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin istenilen belgeleri 27.02.2017 Pazartesi günü (ihale 

günü) saat 08.30’a kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra 

numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif 

mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada vuku bulacak gecikmeler kabul 

edilemez). 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, ihalenin uygulanmasında İhale Şartname 

hükümleri uygulanacaktır. 

İlan olunur. 1346/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan 

taşınmaz mal (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif 

(artırma) usulü ile ihale edilmek üzere satılacaktır. 

Madde 2 - İhale 28.02.2017 Salı günü saat 13:00’da Erzincan Belediyesi Encümen 

Toplantı salonunda Erzincan Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

Madde 3 - TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI VE ŞARTLARI 

YENİ MAHALLE 1 ADET TAŞINMAZ MAL (ARSA) SATIŞI 
 

S.NO ADA PARSEL M² 

PEŞİN MUHAMMEN 

BEDEL TL 

GEÇİCİ TEMİNAT 

BEDELİ TL 

1 9 10 2.015,98 4.747.632,90 142.429,00 TL 
 

Madde 4 - İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE 

BELGELER 

1 - İkametgah veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı. 

2 - Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren Tasdikli nüfus cüzdan 

sureti veya Nüfus cüzdan fotokopisi. 

3 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası 

belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

4 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 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 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye 

katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 
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5 - Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 

belgelerden herhangi birisi. 

6 - 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge. 

7 - Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim 

borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge. 

8 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

9 - İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 

10 - Adli sicil kaydı olmadığına dair belge. 

Madde 5 - İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatine kadar İşletme 

Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine teslim edilecektir. İhale saatinden sonraki müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 

Madde 6 - Teklifler; idare tarafından belirlenen taşınmaz malın (arsanın) satış bedeli 

üzerinden 4.747.632,90 TL (dörtmilyonyediyüzkırkyedibinaltıyüzotuzikiliradoksankuruş)’nin 

altında olmamak üzere verilecektir. 

Madde 7 - Satılacak taşınmaz malın (arsanın) ödemesi; İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 

Madde 8 - İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun 

gibi masraflar tamamen taşınmaz malı (arsayı) satın alana aittir. 

Madde 9 - İhale ile ilgili şartname İşletme Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500.00 TL. 

(Beşyüz Türk Lirası) karşılığında temin edilebilir. Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için 

Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1118 veya 1119) nolu 

telefondan ulaşabileceklerdir. 

Madde 10 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

Madde 11 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, satış şartnamesi hükümleri geçerlidir. 

İlan olunur. 

Bilgi İçin : 

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü 

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN 

Telefon: 444 9 024 Dahili 1118-1119  

Faks : 0446 223 26 31      www.erzincan.bel.tr 1359/1-1 
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (8 KALEM) MUHTELİF DÖKÜM 
ALAŞIM ELEMANLARI ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ  

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin adı : TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
a) Adresi : Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 - 372 259 47 94 - 259 47 77 
  Fax: 0 - 372 - 253 12 73 - 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 
 2 - İhale konusu işin nev’i Malzemenin Cinsi: Miktarı/Kg: 
 a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - Etial-5 300 
 2 - Etial-171 1.000 
 3 - Külçe Kalay 250 
 4 - Tane (damla) nikel 300 
 5 - Ferro krom 500 
 6 - Ferro Molibden 300 
 7 - Kalsiyum Silis 250 
 8 - Barinoc Aşılayıcı 300 
 
b) Teslim yeri : Muhtelif Döküm Alaşım Elemanlarının teslim yeri: 

TTK. Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü 
ambarıdır. 

c) Teslim tarihi : 30 takvim gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125- ZONGULDAK 
b) Tarihi ve saati : 07/03/2017 - Salı saat 15:00 
c) Dosya no : 1712006 
d) İhale kayıt no : 2017/63370 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif 
kabul edilmeyecektir.  

j) Bu şartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 
belirtilmiştir. 

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte malzemeleri tanıtıcı teknik broşür veya katalogları 
vereceklerdir.  

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler - ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 20,00- TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 07/03/2017 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 
Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 
değildir.  

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 
düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1381/1-1 
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REFRAKTER MALZEME ALIMI İŞİ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2017/69547 

1 - İdarenin : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 14 06100   Yenişehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 312 458 55 00 

  Faks: 0 312 458 58 00 - 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : - 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : A - Magnezit Tuğla ve Harç 

  - 68.220 adet muhtelif cins ve ebatta magnezit tuğla, 

  - 21.700 kg. muhtelif özellikte magnezit örgü harcı. 

  B - Şamot Tuğla ve Harç 

  - 63.044 adet muhtelif cins ve ebatta şamot tuğla, 

  - 163.530 kg. muhtelif özellikte ateş betonu ve örgü harcı. 

b) Teslim yeri : Muhtelif Şeker Fabrikalarımız. 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (Kırk) takvim 

günü. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 07.03.2017 Tarihi, Saat 14.00 

4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - İhale dokümanı Mithatpaşa Caddesi No: 14 06100   Yenişehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve KDV dahil 

TL.100,00 (Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 07.03.2017 tarihi, saat 14.00’e kadar Mithatpaşa Caddesi No. 14  06100 

Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle mal kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur alımlar 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1378/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 
Yenimahalle İlçesi, Kentkoop Mahallesi 15271 adanın batısındaki park alanında trafo yeri 

ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Belediyemiz İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1392/1-1 
————— 

42129 ada 3 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar 
ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 1393/1-1 
—— • —— 

Türk Standardları Enstitüsünden: 
Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih 

tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları 
mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir. 

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi 
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız 
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur. 

 

Firma Unvanı HYB Numarası 
Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi
Fesih 

Gerekçesi 
MEHMET MARANGOZ - 

ÖZGÜR ÇELİK 
27-HYB-1043 TS 12487 03.01.2017 Firma İsteği 

SİSTEM STRATEJİ 
DANIŞMANLIK VE EĞİTİM 

HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. 
27-HYB-4093 TS 13573 06.01.2017 Firma İsteği 

 1361/1-1 
—— • —— 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Akademik 
Değerlendirme Yönergesi uyarınca öğretim üyesi PROFESÖR alınacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, adayların başvurdukları anabilim dalını belirten 
dilekçelerine; Akademik Değerlendirme Belgesini (Üniversitemiz Akademik Değerlendirme 
Kurulundan alınacak), Öğretim Üyesi Başvuru Formunu (http://www.pau.edu.tr/personel), 
özgeçmişlerini, askerlik belgesi, doçentlik belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 
yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösteren bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 
6 (altı) takım dosyayla ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlüğe 
başvurmaları gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması 
ve belgelendirilmesi şarttır. 

 
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM/ANASANAT DALI AD. 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Alman Dili ve 

Edebiyatı 
Alman Dili ve Edebiyatı 

1 

Mühendislik Fakültesi 
Jeofizik 

Mühendisliği 
Uygulamalı Jeofizik 

1 

Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakültesi 

Müzik Müzik Performansları 
1 

İlgililere duyurulur. 1400/1-1 
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İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Kadro Unvanı 
Kadro 
Sayısı 

İktisat*  Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 3 

Psikoloji*  Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 3 

Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler*  Prof.Dr./ 

Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 3 

Sosyoloji*  Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 4 

İşletme*  Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 4 

Felsefe*  Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 4 

İNSAN VE 
TOPLUM 

BİLİMLERİ 

Tarih*  Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr. 4 

İLETİŞİM Radyo, Televizyon ve 
Sinema*  Prof.Dr./ 

Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 3 

EĞİTİM Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık*  Prof.Dr./ 

Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 3 

Hukuk 
Ceza ve Ceza 
Muhakeme 

Hukuku 

Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

Hukuk İdare Hukuku Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

Hukuk Medeni Hukuk Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

Hukuk Devletler Genel 
Hukuku 

Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

Hukuk Devletler Özel 
Hukuku 

Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

Hukuk 
İş ve Sosyal 

Güvenlik 
Hukuku 

Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

HUKUK 

Hukuk Ticaret Hukuku Prof.Dr./ 
Doç.Dr./Yrd.Doç.Dr 1 

 
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Başvuruda Gerekli Belgeler: 
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 
- Fotoğraf (2 Adet) 
- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) 
- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan,  Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

İçin: 4 (Dört) takım dosya 
- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge (Varsa) 
- * Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak 1404/1-1 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/226983 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 
TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İl/İlçe Yenimahalle/ANKARA 

Adresi 
Hipodrom Cad. No. 12 

Yenimahalle/ANKARA 
Tel-Faks 

(0 312) 540 10 00  

Fax - (312) 540 16 77 

Posta 

Kodu 
06330 E-Mail isletmedairesi@tki.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

NMG Sosyal Hizmetler İnşaat 

Nakliye Turizm Besicilik Sondaj 

Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. 

Mahmut KILINÇ 

Adresi 

Uzayçağı Bulvarı ATÜ İş Merkezi 

66/1 D Ostim 

Yenimahalle/ANKARA 

Uzayçağı Bulvarı ATÜ İş Merkezi 

66/1 D Ostim 

Yenimahalle/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  43396994850 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
006271 OSTİM - 6270138968  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 161588  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1395/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1402/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1396/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017 - 143 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017 - 2513 ERZURUM 
Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yaylalar Köyü, Olgunlar Mahallesi, 109 ada, 56 parselde 

kayıtlı bulunan, taşınmaz kültür varlığı olarak tescili olmayan, herhangi bir sit alanı içerisinde yer 
almayan konutun, tesciline ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 18.06.2013 
gün ve 94949537-161.01-118476 sayılı yazısı, Artvin ili, Yusufeli ilçesi, Yaylalar Köyü, Olgunlar 
Mahallesi sınırları içinde yapılacak olan Nazım ve Uygulama İmar Planı sınırlarına ilişkin kurum 
görüşümüzün bildirilmesi istemini içeren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XII. Bölge 
Müdürlüğü'nün 14.05.2016 gün ve 103417 sayılı yazısı, 2016/672 sayılı rapor okundu. Dosyası ve 
ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Artvin İli, Yusufeli İlçesi, Yaylalar Köyü, Olgunlar Mahallesi, 109 ada, 56 parselde 
kayıtlı bulunan taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak 
belirlenmesine karar verildi. 1354/1-1 

————— 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 144 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 2521 ERZURUM 
Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 6234 parsel sınırları içerisinde bulunan ve 

herhangi bir sit içinde bulunmayan Turgutlu Höyüğünün tescillenmesi hususundaki Erzincan 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 15.08.2016 gün ve 1607 sayılı yazısı gereği 
tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/16 sayılı rapor okundu, dosyasındaki bilgi 
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 6234 parsel sınırları içerisinde bulunan ve 
herhangi bir sit içinde bulunmayan Turgutlu Höyüğünün kültür varlığı özelliği göstermesi 
nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli 
haritada ED 50 UTM 3 ve ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017 - 144 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.01.2017 - 2520 ERZURUM 
Erzincan İli, Kemah İlçesi, Taşbulak Köyü, 132 ada, 49-56 parsel sınırları içerisinde 

bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan ‘’Taşbulak Kalesi ve Kaya Mezarı’’nın 
tescillenmesi hususundaki Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.11.2016 gün 
ve 2214 sayılı yazısı gereği tescillenmesinin değerlendirilmesine yönelik 2017/17 sayılı rapor 
okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda; 

Erzincan İli, Kemah İlçesi, Taşbulak Köyü, 132 ada, 49-56 parsel sınırları içerisinde 
bulunan ve herhangi bir sit içinde bulunmayan ‘Taşbulak Kalesi ve Kaya Mezarı’nın kültür 
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, sit sınırlarının 
kararımız eki 1/2.500 ölçekli haritada ITRF 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KOCAELİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 24/01/2017-180 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24/01/2017-2787 KOCAELİ 
Dosya No : 41.00/1064 
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kısalar Köyü, tescilsiz, sit dışı, 0 ada, 1271, 407, 406, 1365, 401, 

400, 1262, 1364 parsellerde maliye ve şahıs mülkiyetinde bulunan alanın tescili talebine ilişkin 
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.06.2016 tarih ve 1724 sayılı yazısı ve raportör 
raporu okundu, ekleri incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kısalar Köyü, tescilsiz, sit dışı, 0 ada, 1271, 407, 406, 1365, 401, 
400, 1262, 1364 parsellerde maliye ve şahıs mülkiyetinde bulunan alanın Müze Müdürlüğü 
raporu doğrultusunda “III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edilmesine”, geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartlarının, 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesi gereği; 

Bu alanlarda; 
- Geçiş dönemi yapılanma koşullarının belirlenmesine, Geçiş dönemi yapılanma 

koşullarının belirlenmesinde; 
- Öneri yapı yoğunluğunun, mevcut imar planı ile belirlenmiş yoğunluğu aşmamasına, 

Alana gelecek işlevlerin uyumuna, Gerekli alt yapı uygulamalarına, Öneri yapı gabarilerine, 
- Yapı tekniğine ve malzemesine, Mevcut ve olası arkeolojik varlıkların korunması ve 

değerlendirilmesini sağlayacak bir biçimde çözümler getirilmesine,  
- Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde 

arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,  
- Bu ilke kararının alınmasından önce Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmış yerlerde planın 

öngördüğü koşulların geçerli olduğuna. 
- Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze 

müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla 
ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip 
kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine, 

- III. Derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenen arkeolojik sit alanlarında koruma 
kurullarının, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

- Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

- Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 
dökülmemesine,  

- Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanlarda 
koruma kurulunca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralları yapılabileceğine, 

- Sit alanlarındaki su ürünleri üretim ve yetiştirme tesislerine ilişkin yürürlükteki ilke 
kararının geçerli olduğuna,” şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2291 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 40 ada 

4 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 40 ada 
4 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/1/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2292 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 

6 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 
6 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/2/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2293 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 

17 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 
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Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 36 ada 
17 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/3/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2294 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 

3 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 
3 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/4/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2295 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 

4 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 
4 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/5/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2296 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 

11 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 
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Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 
11 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/6/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2297 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 ada 

10 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

   Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Şimaliye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 21 
ada 10 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/7/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2298 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 31 ada 

3 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 18.11.2016 tarihli uzman raporu okundu. 
Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2003/3232 sayılı kararı, 
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda: 

   Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 31 
ada 3 parselde yer alan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın tescil 
kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun “II. Grup Yapı” olarak belirlemesine, 
yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesine ve tescilinin devamına karar 
verildi. 1350/8/1-1 

————— 
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2016 – 175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.11.2016 – 2300 ŞANLIURFA 
Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 30 ada 

6 parselde yer alan, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 
parselin batı kısmındaki tek katlı taşınmazın yapı grubunun belirlenmesine ilişkin 21.11.2016 
tarihli uzman raporu okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 
25.09.2003/3232 sayılı tescil  kararı,  fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda: 
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Şanlıurfa ili, Halfeti (Eski Halfeti) ilçesi, Rüştiye Mahallesi Kentsel Sit Alanında, 30 ada 
6 parselde yer alan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli parselin batı 
kısmındaki tek katlı taşınmazın tescil kararında yapı grubu belirlenmediğinden, yapı grubunun 
“II. Grup Yapı” olarak belirlenmesine, yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
işlenmesine ve tescilinin devamına karar verildi. 1350/9/1-1 

————— 
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  67-05-395 Y.Ş. 
Toplantı Tarihi ve No : 01/02/2017 - 214 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01/02/2017 - 3464 SAFRANBOLU 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının

Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI
— Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/02/2017

Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [03/23] Sayılı Kararı

NOT: 15/02/2017 tarihli ve 29980 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Gümrük
Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 3) ile
15/02/2017 tarihli ve 29980 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek
Seçim Kuruluna Ait Kararlar 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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


