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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/l981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araş-

tırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ADÜSEM): Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, örgün, uzaktan ve karma olmak üzere önlisans, lisans

ve lisansüstü programları dışında verilecek tüm eğitim programları, ulusal ve uluslararası alan-

larda her türlü belgelendirme, danışmanlık hizmeti, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler,

çalıştaylar ve benzeri toplantılar, bilimsel araştırmalar, sınav organizasyonları ve personel bel-

gelendirme, her türlü eserlerin yayını, ulusal ve uluslararası düzeyde meslek standartları ve ye-

terliliklerini geliştirmeye yönelik çalışmaları düzenlemek, Üniversitenin kamu, özel sektör ve

uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmesini desteklemek, işçi sağlığı ve iş güvenliği ala-

nında Üniversite ile kamu ve özel sektör kuruluşları için gerekli eğitim, sağlık, güvenlik ve

koordinasyon faaliyetlerini desteklemek, Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm

alanlarda ve genel halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda, sürekli olarak verilecek eğitim

ve sosyal etkinlik programlarını düzenleyerek ve ilan ederek bu programlar aracılığıyla Üni-

versitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bu-

lunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları  

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

a) Kariyer planlama ve mesleki gelişim, nitelikli iş bulma imkânı sağlayan sertifika

programları düzenlemek, kurumsal anlaşmalarla özel program ve paket eğitim programları

sunmak, gelişen ve sürekli değişen iş dünyasının çalışanlarına yeni teknolojileri tanıtmak ve

bu yönde bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamak, kampus içinde ve dışında genel katı-

lıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

b) İnternet yoluyla her yaşa ve ilgi grubuna yönelik eğitim programları sunmak,

c) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları dü-

zenlemek ve uzman konuşmacıların katılımıyla seminerler organize etmek,
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ç) Ara eleman yetiştirmeye yönelik kurslar ve örgün eğitim hizmeti sunmak, ihtiyaç

duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden

sağlığını geliştirecek, ailevi, mesleki ve yurttaşlık konularında bilinçlendirici ve katılımcı bir

toplum yapısının oluşumuna katkı verecek programlar düzenlemek,

d) Üniversitede ilgili birimlerin verecekleri kursları düzenlemek ilgili birimlerin talebi

üzerine her türlü bilimsel, eğitsel, sosyal ve kültürel çalışmalara yönelik organizasyonlar yap-

mak ve bu alanlarda ilgili birimler tarafından yapılacak organizasyonlara her türlü teknik, araç-

gereç ve malzeme desteği sağlamak,

e) Boş zamanları değerlendirici ve eğlendirici programlar düzenlemek,

f) Faaliyet alanlarıyla ilgili her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek, kitap, dergi, bro-

şür, katalog ve benzeri yayınlar yapmak, okuma alışkanlıklarını geliştirici etkinlikler düzenle-

mek, Üniversite yayınevinin her türlü basım ve yayın işlerini yürütmek,

g) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, eğitim, belgelendirme, basın-yayın, danışmanlık

ve diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin amaçlarına uygun işbirliği yapmak, ortak veya onlar

adına eğitim, proje, araştırma, danışmanlık, seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay

ve benzeri her türlü faaliyeti gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesine aracılık etmek, 

ğ) Ulusal ve uluslararası her türlü sınav organizasyonu gerçekleştirmek veya gerçek-

leştirilmesine aracılık yapmak,

h) Öğrenci ve mezunlar için kariyer imkânlarını araştırmak, mezunlarının istihdam ala-

nına giren işletmelerin ve kuruluşların adres ve genel bilgilerinin bulunduğu envanterler oluş-

turmak ve bunları düzenli olarak güncellemek, 

ı) Öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyerlerinde birbirleri ile yakın ilişki, dayanışma

ve işbirliği içinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemek,

i) Eleman talebinde bulunan kuruluşlarla mezunlar arasında sürekli iletişim kurarak,

mezunların iş bulmalarını kolaylaştırmak,

j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak, projeler

hazırlamak, bilimsel ve mesleki konularda yayınlar yapmak, öğrenci ve öğretim elemanı deği-

şim programlarını   yürütmek, yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin/öğretim elemanlarının ih-

tiyaç duyacağı kursları ve programları düzenlemek,

k) Her türlü araştırma-geliştirme hizmetini yürütmek, 

l) Uzaktan eğitim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantı, seminer, çalıştay,

konferans ve sempozyumlar düzenlemek, değişen ve gelişen koşullar altında uzaktan eğitim

alanındaki diğer görevlerin yerine getirilmesiyle ilgili tüm çalışmaları yürütmek,

m) Gerek görüldüğü durumlarda eğitim ve sertifika ve benzeri programları Bologna

sürecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak

gerçekleştirmek, ilgili programın tamamlanmasına yönelik önceden kazanılmış yeterlilikleri

tanımak,
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n) Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak,

o) Gönüllülük esasına uygun çalışma alanlarında görev alabilecek bireyleri yetiştirerek

bu alandaki çalışmaları teşvik etmek,

ö) Merkezin amaçları çerçevesinde engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları

topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek,

p) Faaliyetlere katılıp başarılı olanlara faaliyet türüne göre düzenlenmiş başarı belgesi,

katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgeler vermek,

r) Faaliyetleriyle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, ilgili

kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,

s) 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Üniversitede iş yeri hekimliği ve iş güvenliği

uzmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimleri düzenlemek, eğitime katılanlara eği-

tim katılım belgesi vermek, yayın hazırlamak, danışmanlık yapmak,

ş) TS EN ISO/IEC ISO 17024 şartlarına, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından öngö-

rülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla

uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzen-

lemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

t) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü danışmanlık hizmeti vermek veya almak,

u) Faaliyet alanları ile ilgili olarak ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazır-

lamak ya da hazırlatmak, sözleşmeler yapmak ve yükümlülük altına girmek,

ü) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca karar-

laştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır. Süresi sona eren Müdür tekrar

görevlendirilebilir. Müdürün, her hangi bir nedenle altı aydan fazla süre ile görevi başında bu-

lunmadığı durumlarda, görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma

programını uygulayıp çalışmaları denetlemek,
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b) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin faaliyetleri doğrultusunda yönetmek, 

c) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği

yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak,  

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programlarını dü-

zenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak

üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-

revlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.  

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür, katılmadığı toplantılara katılması ve görevde bulunmadığı

sürelerde Müdürlüğe vekâlet etmesi için müdür yardımcılarından birini görevlendirebilir. Mü-

dürün izin, rapor ve benzeri sebeplerle görevinin başında olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet

eden müdür yardımcısı  Yönetim Kurulu toplantısına Müdürün oy hakkı ile katılabilir. 

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu Müdür ve farklı alanlar temsil edilecek şekilde Rek-

tör tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından görevlendirilen altı öğretim elemanı

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren

üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamam-

lamak üzere yenisi görevlendirilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu Müdürün davetiyle yılda en az iki kez toplanır ve yapılan faaliyetleri

gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve ka-

tılan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alır.

b) Yönetim Kurulu her faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun dü-

zenlenmesine ilişkin esasları tespit eder, Müdürün sunduğu faaliyet raporunu değerlendirir ve

bir sonraki döneme ait faaliyet raporunu düzenler.

c) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme

koşullarını belirler.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Üniversitenin tüm fakülte dekanları, yüksekokul ve meslek yüksek-

okul müdürleri Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Ku-

rulunun teklifiyle Danışma Kuruluna Üniversite dışından da üye görevlendirilebilir. Üyelerin

görev süresi üç yıldır ve süresi dolan üyeler tekrar Danışma Kuruluna görevlendirilebilir. Sü-

releri dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri

görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün davetiyle, Müdürün Başkanlığında toplanır, Merkez faa-

liyetleriyle ilgili değerlendirmeler yapar ve önerilerde bulunur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Harcama Yetkilisi, Personel İhtiyacı ve Kurslar

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı  

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-

lanır.

Kursların süresi, şekli ve içeriği

MADDE 17 – (1) Her kursun süresi, şekli (teorik, pratik, uygulama ve benzeri) ve iç-

eriği kursun planında belirtildiği ve ilan edildiği gibidir. Sertifika programlarının açılmasına,

ilgili koordinasyon grubunun veya öğretim elemanının teklifi ile Yönetim Kurulu karar verir.

Müdür kursun yerini ve tarihini değiştirebilir. Sertifika programlarının/kursların akademik so-

rumlusu bu programı öneren/yürüten birimdir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Mali konular

MADDE 19 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamındaki hizmetleri, 31/08/1999 tarihli

ve 23802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye

İşletmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 20 – (1) 13/12/2007 tarihli ve 26729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ad-

nan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Merkezin faaliyet alanına giren konularda halen yürütülen hizmetler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üniversitenin diğer birimleri tarafından Merkezin faaliyet

alanlarına giren konularda yürütülmekte olan hizmetler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-

rihten itibaren Merkez tarafından yürütülür.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk  Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER)

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul

ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanla-

rına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ATATÖMER): Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin müdürünü,

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

ç) Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Mer-

kezi Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Atatürk  Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek, ilgili yerli

ve yabancı kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, 
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b) Türkiye Türkçesinin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimine yönelik araştırmalar

yaparak yöntem ve teknikler geliştirmek, bunları uygulamak,

c) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle talep edenlere Türkiye Türkçesi

öğretmek, 

ç) Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de

öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, bu öğrencilerin ön lisans,

lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini kolaylıkla takip edebilmelerine yönelik kurslar

açmak,

d) Merkez tarafından yürütülen eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitiren-

lere; Merkez tarafından yapılan sınavlarda başarılı olanlara ve Yönetim Kurulunun belirlediği

başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere sertifika vermek ve ayrıca Türkçe dil seviyesini ölç-

mek ve değerlendirmek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak

amacıyla birimler oluşturmak,

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulun-

mak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer,

kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla

yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek,

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştir-

mek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalış-

malar yapmak,

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür ya-

yımlamak; ses ve görüntü içeren materyaller hazırlamak,

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üni-

versitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği,

Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve me-

zunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, ge-

rektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğre-

timi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Dil sınavları düzenlemek,

h) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, pro-

jeler üretmek,
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ı) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak

çalışmalar yapmak,

i) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları

uygulamak,

j) Türk dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak,

k) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek,

l) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek,

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha

doğru kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,

n) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabile-

ceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler ge-

tirmek,

o) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile iş

birliği yapmak,

ö) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya

yönelik programlar düzenlemek,

p) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereçleri, yayınları, menkul

ve gayrimenkulleri temin etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez, aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konu-

larla ilgili ana bilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bu-

lunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, ge-

liştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde

yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının

alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve

birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
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c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün ona-

yına sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 9 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç

aday arasından Rektör tarafından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-

dürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün

görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları bu sı-

fatları dolayısı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin

çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlen-

dirilen dördü öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için gö-

revlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre

için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite

dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az

bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla top-

lanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Üst üste üç yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katıl-

mayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar

almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak.

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim

programları ile ilgili esasları düzenlemek.

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordina-

törlükleri oluşturmak.

f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek.

g) Birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda

önerilerde bulunmak.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak ve bir sonraki yılın çalışma

programını hazırlamak.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak

üzere oluşturulacak çalışma birimlerinin yetkilileri, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun

onayı ile görevlendirilir. Müdür, bu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. 

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine istinaden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

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

türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 18/6/1994 tarihli ve 21964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ata-

türk Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürür-

lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük 

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

Yürütme

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

—— • ——
Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2016 tarihli ve 29676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent

Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İki yıllık önlisans programında 4. yarıyılın, dört yıllık lisans programında 8. yarı-

yılın, beş yıllık lisans programında 10. yarıyılın ve altı yıllık lisans programında 12. yarıyılın

akabinde aynı eğitim-öğretim yılı içerisinde yer alan yaz öğretimine devam eden normal eği-

tim-öğretim süresi içindeki öğrenciler yaz öğretiminde sadece kayıtlı olunan programın cari

ders planındaki derslerden, daha önce Üniversitede alınmış ve devam koşulu sağlanmış dersleri
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alabilirler. Ancak normal öğrenim süresini doldurmuş öğrenciler ile 2014-2015 eğitim-öğretim

yılından önce dikey geçişle yahut kurum içi veya kurum dışı yatay geçişle gelen öğrenciler

yaz öğretiminde daha önce hiç almadıkları dersleri de alabilirler.

(3) Bir öğrenci yaz öğretiminde en çok üç ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki  (ı)

bendi eklenmiştir.

“a) Tr: Transfer; başka bir bölüm, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ya da üni-

versiteden transfer olan veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucu ile Üniversiteye yeniden

kaydolan öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca intibakı onaylanan ve not ortalamasına katılan

derslerini ifade etmek için kullanılır.”

“ı) T: Muaf; ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile muafiyet tanınan ve not ortalamasına

katılmayan dersler için kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/6/2011 27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/12/2012 28493

2- 4/12/2015 29552

3- 8/8/2016 29795

4- 29/8/2016 29816

5- 2/11/2016 29876

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/4/2016 29676
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden: 
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

BİYOMEDİKAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

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

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

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve Araş-

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

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede tıp, fen, mühendislik ve diğer yaşam bilimleri alanlarında araştırma po-

tansiyelini belirlemek ve gelişmesine destek olmak, bu alanlarda kuramsal, uygulamalı ve di-
siplinler arası araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde dü-
zenlemek,

b) Üniversite bünyesindeki birimlerde mevcut her türlü araç, gereç, cihaz ile birlikte
laboratuvarların kullanımında eşgüdümü sağlamak ve araştırma-geliştirme olanaklarını geliş-
tirmek, güçlendirmek,

c) Biyomedikal araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanda araştırmacı
yetişmesini desteklemek,

ç) Üniversiteler, uygulama ve araştırma merkezleri, sanayi/kamu kurum ve kuruluşları
ile ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, gerektiğinde danışmanlık hiz-
metleri sunmak,
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d) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları ve uygulamaları desteklemek,
akademik ve toplumsal nitelikli panel, seminer, konferans ve benzeri toplantılar yapmak, eğitim
çalışmalarında bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Biyomedikal yöntemlerinin uygulanması ve bu yöntemlerle ilgili bilimsel çalışmalar

yapmak için tıp, fen, mühendislik ve diğer yaşam bilimleri araştırmacıları ile koordinasyon
sağlamak,

b) Biyomedikal çalışmalar için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarlarını kur-
mak, kurulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya
uluslararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama,
eğitim ve araştırmalar yapmak,

c) Biyomedikal konularda ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri
hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları ve birimler oluşturmak,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma
projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek ve/veya bunları desteklemek,

d) Öncelikle Üniversitenin Tıp Fakültesinde olmak üzere sağlık ve yaşam bilimleri ala-
nında eğitim gören öğrencilere biyomedikal araştırmaları ve uygulamalarını tanıtmak ve eğitim
vermek,

e) Sağlık alanında yapılan uygulamalar kapsamında kullanılabilecek ürün ve cihaz ge-
liştirme çalışmaları yapmak veya yapılan çalışmalara destek veya ortak olmak; bu hususta ulu-
sal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

f) Sağlık uygulamalarında kullanılacak her türlü ürünün incelenmesi ve değerlendiril-
mesi amacıyla araştırma-geliştirme faaliyetleri yapmak,

g) Biyomedikal ile ilgili alanlarda her türlü yazılı, basılı, elektronik ve dijital, görsel
ve işitsel eserleri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, multi-
medya ürünü ve benzeri şekillerde süreli veya süresiz olarak yayımlamak,

ğ) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-
lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Tıp Fakültesinin öğretim üyeleri arasından,

üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin çalışma alanlarıyla
ilgili öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.
Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre ve-
kâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yö-

netim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,
ç) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,
d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
e) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin, çalışma ve proje gruplarının çalışmalarını

düzenlemek,
f) Merkeze bağlı birim, çalışma ve proje gruplarının yöneticilerini belirlemek için Yö-

netim Kuruluna öneride bulunmak; birim ve grup çalışmalarında işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak,

g) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri
program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağla-
mak; uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

ğ) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.
(2) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından üç yıl için gö-

revlendirilen en az ikisi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden olmak üzere dört öğretim üyesi ile
birlikte toplam yedi kişiden oluşur.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantı
nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.
Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür
gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim, proje ve çalışma
grubu yöneticileri Müdür tarafından davet edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
b) Birim, çalışma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esas-

ları belirlemek,
c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak,
ç) Birim, çalışma ve proje gruplarının faaliyetlerini denetlemek,
d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği önerilerini karara bağlamak ve işbirliği ilkelerini belir-

lemek,
f) Merkezce desteklenen uygulama, araştırma ve çalışmalarla ilgili araştırıcı, telif, patent

gibi haklara ait esasları, gelirlerin dağılım ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata göre tespit
etmek, ürün ve hizmetlerin ücretlerini belirlemek,

g) Müdürün önereceği veya Yönetim Kuruluna getireceği işler hakkında karar almak,
ğ) Rektöre sunulacak olan Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma

programını görüşmek.
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Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bu-

lunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör ta-
rafından görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi üç yıldır.
Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, her yıl Kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine olağan olarak
toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Top-
lantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili değerlen-

dirme, dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. 
Merkeze bağlı birimler, çalışma ve proje grupları
MADDE 14 – (1) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanlarıyla ilgili çeşitli

birimler, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir.
(2) Birimler, Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birim yöneticisi ve çalışacak ele-

manlar Yönetim Kurulunun onayıyla ve en fazla üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi bi-
tenler aynı usulle ve yeniden görevlendirilebilir. Birimlerin kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili
usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir.  

(3) Çalışma ve proje grupları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur.
Çalışma ve proje grubu yöneticisi ve çalışanları Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun ona-
yıyla ve belirli bir süre için görevlendirilir. Süresi bitenler aynı usulle yeniden görevlendirile-
bilir. Çalışma ve proje gruplarının kuruluş, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belir-
lenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşı-
lanır.

Mekân, araç ve gereçler
MADDE 16 – (1) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli mekân, araç

ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör tarafından karşılanır.
(2) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve projeler kapsamında alınan her türlü

malzeme, alet, donanım, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Harcama yetkilisi
MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini, kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.
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Namık Kemal Üniversitesinden:
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir. 
(2) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve

sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

nunun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde
enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitimin yürütülmesinden ens-
titüye karşı sorumlu olan, açılacak programları, program değişikliklerini, öğrenci kontenjan-
larını, bir yarıyılda açılacak dersleri ve bu derslerin hangi öğretim elemanlarınca verileceğini,
jüriler  ve danışmanlarla ilgili olarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunda belirlenen
öneriler ile komite ve jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/ana-
sanat dalı başkanını,

d) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve görev-
lilerinden oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik çalışması
yöneten, ilgili anabilim veya anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında
anabilim/anasanat dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

e) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim
üyesini,

f)  Enstitü: Namık Kemal Üniversitesine bağlı olan lisansüstü eğitim-öğretim yapan
enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-
titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcı-
ları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üye-
sinden oluşan kurulu,

h) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir
dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık iki-altı saatlik uygulama, alan ya da
atölye çalışması ya da laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamının en fazla
dört  olan toplam sayısal ağırlık birimini,
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ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Rektörlük: Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünü,
k) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin, sanatta

yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
l) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans

tezi  yerine hazırlayabilecekleri yazılı raporu,
m) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,

sanatta yeterlik tezi yerine sanatta yeterlik eseri çalışmasıyla ilgili olarak hazırlayabilecekleri
yazılı raporu,

n) Senato: Namık Kemal Üniversitesi Senatosunu,
o) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
p) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,
r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt, Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme 

Öğrenci kabulü
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans

diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine Senato
tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde
kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Güzelsanatlar ve Konservatuvar anabilim/ana-
sanat dalları yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylardan ALES
puanı aranmaz.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağır-
lıklı not ortalamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı
için enstitü  yönetim  kurulunca  kurulan  jüri  tarafından  yapılan  mülakat  sonucu  alınan
puanın %30’u toplanarak bulunur. Ancak, Güzel Sanatlar ve Konservatuvar anabilim/anasanat
dalları mezunlarının bu anabilim dallarına başvurularında ve tezsiz yüksek lisans programla-
rında mülakat puanının %70’i ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %30’u dikkate
alınarak yapılır. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir.
En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci
alınır.

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

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafın-
dan eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul
gören sınavlarda başarılı olmaları, lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 standart puan almaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması olarak 4 üzerinden en az 3 veya
muadili bir puana sahip olmaları gerekir.
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b) Doktora programına başvurabilmek için YDS’den en az 55 puan veya Üniversite-
lerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler
için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den en az 55
puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan söz konusu puan muadili bir
puan alınması zorunlu olup, söz konusu asgari  puanların girilecek programların özelliklerine
göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuran-
ların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların; yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not or-
talamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü
yönetim  kurulunca  kurulan  jüri  tarafından  yapılan  mülakat  sonucu  alınan  puanın %30’u
toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gere-
kir. En yüksek puandan en aza doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci
alınır.

(5) Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; tıp, diş hekimliği ve ve-
teriner fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını
ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek
lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile
diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans diploması
ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans diploması ile
başvuranların ise en az 80 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato ta-
rafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde ka-
bul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması olarak 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir
puana sahip olmaları gerekir. Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; YDS’den
en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir
puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dil-
lerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sı-
navdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek program-
ların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile birlikte lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı portfolyö (sanatsal birikim bel-
geler dosyası) incelemesi sonucu değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, müla-
kat/yetenek/portfolyö incelemesinin %40’ı, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not orta-
lamasının %10’u alınarak hesaplanır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen pu-
anların toplamının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en aza doğru sı-
ralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.

(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezun-
larının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’ten sayısal puan türünde
en az  70 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği
kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda
başarılı olmaları gerekir. Temel Tıp puanı; (TUS) Temel Tıp Bilimleri Testi I. Bölümünden
elde edilen standart puanın 0.7, Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0.3
ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(9) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’ten sayısal puan
türünde en az 70 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından
eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören
sınavlarda başarılı olmaları gerekir.
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(10) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı
veya ALES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve enstitü yönetim
kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat ile değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanı
veya temel tıp puanının %50’si, mülakat puanının %30’u, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağır-
lıklı not ortalamasının %20’si toplanarak belirlenir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu pu-
anların toplamının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru
sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak, temel tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

(11) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışması için yapılan
mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(12) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına; Üniversite-
lerarası Kurul kararı ile belirlenen lisans ve yüksek lisans programlarından mezun  olanlar baş-
vurabilir. Ancak, Senato belirlenen programlar dışında öğrenci kabulüne karar verebilir.

(13) Yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar ile ikili anlaşmalar ve ortak prog-
ramlar çerçevesinde burs alanlar veya kendi hesabına yüksek lisans ya da doktora yapmak
üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, Senato tarafından belirlenen, başvurduğu ensti-
tünün başvuru şartlarını sağlamak koşuluyla lisans ve varsa lisansüstü notları değerlendirilerek
ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul edilebilirler. Doktora programına
başvuracak yabancı uyruklu adaylar için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir
sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Belge ve bilgilerinde eksiklikleri tespit
edilenlere bu eksiklikleri tamamlattırılır.

(14) İlgili enstitüler; öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, başvuru
koşullarını, son başvuru tarihini, istenen belgeleri ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz
konusu ilan her yarıyıl başında yenilenebilir.

(15) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme
ve diplomaların verilmesi ile bu programların asgari müşterek dersler ve uygulamaları Yük-
seköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(16) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adı-
na başka üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yapan araştırma görevlilerinin tez projeleri
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve desteklenir.

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

(18) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim
üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üze-
rine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

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

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

c) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı
sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda, ilgili lisans ve yüksek lisans programlarındaki
esaslar uygulanır.

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

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

e) Yükseköğretim kurumlarınca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına
devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

f) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE  5  –  (1)  Yüksek  lisans  ve  doktora  programlarında,  nitelikleri  aşağıda be-

lirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı

alanlarda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini Namık Kemal Üniveristesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından

almış olan yüksek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Namık Kemal Üniveristesi dışındaki yüksek-

öğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.
ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

da almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci,

üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.
(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim dalı başkan-
lığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de ala-
bilir. Ancak, programa yönelik olarak bir yarıyılda en fazla üç lisansüstü ders alınabilir. Bilimsel
hazırlık programına tabi öğrenciler seminer ve tez çalışma planını bu süre içerisinde sunamaz.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer konularda, ilgili lisans ve yüksek
lisans programlarındaki esaslar uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır ve öğrencinin
kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yaz öğretimi bu süreye dâhil
edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu süre sonunda başarılı olamayanların
ilişiği kesilir.
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(6) Bilimsel hazırlık programındaki iki yarıyılda en az iki en fazla beş ders alınabilir.
Bilimsel hazırlık programındaki iki yarıyılda alınan dersler, yirmi dört krediden fazla olmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının onayı ile ilgili
enstitüden en az bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edi-
lebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz, ancak Üni-
versite Yönetim Kurulunca her ders için belirlenen ücreti öderler. Öğrenci isterse girdiği ve
başarılı olduğu dersler için kendisine başarı durumunu gösteren bir belge verilir.

(2) Özel öğrencilerin enstitüye kabulü, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile olur. Özel öğrenciler, lisansüstü programlara kayıt yaptırmaları ha-
linde, özel öğrencilik statüsünde aldıkları ve başarılı oldukları en fazla 3 dersten, anabilim dalı
akademik kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile muaf tutulabilirler.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ta-
mamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Lisansüstü programların yatay geçiş kontenjanları ve başvuru tarihleri her yarıyıl ilan edilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile olur.

(2) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinden geldikleri kurumda
tez çalışmasına başlamış olanların tez konusu geçersiz sayılacak ve bu öğrenciler yeni bir tez
önerisi ve çalışması ile devam edeceklerdir.

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen doktora öğrencilerinden geldikleri kurumda yeterlik
sınavına girmiş olanların sınav sonunda aldığı derece geçersiz sayılacak ve kendilerine tekrar
bir yeterlik sınavı uygulanacaktır.

Kazanan adayların listesi
MADDE 8 – (1) Lisansüstü giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim

kurulu kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. İlan edilen süre içinde
ilgili enstitüye kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler.

Dersler, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarı-
sının toplamıdır.

(2) Açılacak lisansüstü dersler ile bu derslerden hangilerinin zorunlu, hangilerinin seç-
meli olduğu, anabilim dalı akademik kurulunca tespit edilir ve her yarıyıl başında enstitü ku-
rulunca belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda derslere devam zorunludur. Teorik ve uygulamalı derslerin
%30’undan fazlasına devam etmeyen öğrenciler devamsız sayılır. Bir yarıyılda okutulan bir
derse ait ödev ve/veya uygulamaların ortalamaları ile ara sınav notlarının başarı notuna etki
oranları, yarıyıl başında ilgili anabilim dalı akademik kurulunda belirlenir ve enstitü  kurulunda
onaylandıktan sonra ilan edilir.

(4) Bir yarıyılda okutulan her ders için bir yarıyıl sonu sınavı açılır. Sınavlar, Senato
tarafından belirlenen akademik takvim içerisinde yapılır. Sınav programı, ilgili anabilim dalı
başkanlığınca hazırlanır ve on beş gün önceden ilan edilir.

(5) Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim üyesi tarafından öğ-
renci işleri otomasyonuna kaydedilir. Dersin not çizelgesi öğretim elemanınca imzalanarak
anabilim dalına teslim edilir. Not çizelgesinin anabilim dalı tarafından enstitü müdürlüğüne
iletilmesinin ardından notları otomasyonda ilan edilir.
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(6) Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl
sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun
yüksek lisans programında en az 65 puan, doktora programında ise en az 75 puan olması ge-
rekir. Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla
beraber istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi aşağıda belirtilen şekilde hazır-
lanır.

a) Sınav notlarının harfli sisteme göre eşdeğerleri aşağıdaki çizelgede belirtildiği şe-
kildedir.

Puan Değeri Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
65-74 CC 2,00
0-64 FF 0,00
b) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az

65, doktora programında ise en az 75 puan; harfli sistemde ise yüksek lisans programında en
az CC ve doktora programında ise CB harf notu olması gerekir.

c) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanı-
lır:

1) DZ - devamsız notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen
kredili dersler için verilir.

2) BL - başarılı harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamam-
layan öğrencilere verilir.

3) BZ - başarısız harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarında başarısızlık du-
rumunda verilir.

4) TR - transfer harf notu; diğer üniversitelerden alınan ve programa kabul edilen dersler
için ve muaf tutulan dersler için verilir.

ç) Yarıyıl sınavı sonunda başarısız olunan dersler için Senato tarafından belirlenen aka-
demik takvimde gösterilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır.

(7) Bir dersten başarısız olan öğrenci, danışmanının önerisi ile bu dersi tekrar alabilir
veya yeni bir ders alabilir. Süresi içerisinde ders kaydını yaptıran öğrencilerden herhangi bir
nedenle ders değiştirmek veya bırakmak isteyenler, akademik takvimdeki ders alma-bırakma
süreleri içerisinde o yarıyılda açılan başka bir derse kayıt yaptırabilir veya ders bırakabilir.

(8) Sınav sonucuna itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren yedi gün içinde ilgili
enstitü müdürlüğüne yapılır. Sınav evrakı, ilgili enstitü yönetim kurulunda oluşturulan ve ders
sorumlusu öğretim üyesinin de yer aldığı konuyla ilgili üç kişilik bir komisyon tarafından in-
celenir. Komisyon değerlendirmesi ilgili enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(9) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü
programlarda öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü öğ-
rencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğ-
renciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada sekiz saatlik teorik bir uz-
manlık alan dersi açabilir. Bu ders, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası ve 20 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen programı tamamlamak için gerekli ders sayısına ilave
edilmez. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından danışmanın
atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği ta-
rihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.
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(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, sadece gö-
rev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitüde uzmanlık alan dersi açabilir.

(11) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre
eksiltme koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile belirlenir.

Yüksek lisans programı
MADDE 10 – (1) Yüksek Lisans programları, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulu-

nun onayı, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.
(2) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu prog-

ramların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği ilgili anabilim dalı başkanlığı-
nın teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3)  Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yapılacak geçişler, ilgili progra-
mın koşullarını yerine getirmek şartıyla; anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile olabilir.

(4)  Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında; öğretim ele-
manı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerine 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 ha-
zırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak
protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından be-
lirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğ-
retim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders
ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez
çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında ve-
rilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir.
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(3) Lisansüstü programlarında ders saydırma, muaf olma ve buna bağlı olarak süre ek-
siltme koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun
onayı ile belirlenir.

(4) Kredili derslerini, ilgili AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamam-
layan ve üçüncü yarıyıl sonunda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğ-
renci süresinden önce mezun olabilir. Erken mezuniyet ile ilgili kriterler Senato tarafından be-
lirlenir.

Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için kendi üniversitesinin kadrosunda bulunan, yükseköğretim kurulunun
program açılabilmesi için gerekli asgari kriterlerini sağlayan öğretim üyelerinden bir tez da-
nışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği
tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez
konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışman değişiklikleri, danışmanın aynı kurum içerisinde başka bir birime geç-
mesi, danışmanın görevlendirilmesi, sağlık durumu vs. gibi zorunlu olarak uzun süreli ayrılması
durumlarında ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde be-
lirlenen usul ve esaslar uygulanır. Danışmanın emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılması halinde
ise başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücreti talep etmeksizin
devam edebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda öğren-
cinin danışmanının gerekçeli önerisi ve ikinci danışmanın kabulü ile ilgili Enstitü Ana Bilim
Dalı Başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir danış-
man atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip
kişilerden olabilir.

(4)  İkinci danışman ataması tez çalışma planı kabul edilmiş öğrenci için yapılır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci elde ettiği sonuçları

ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenen yazım kurallarına ve imla bakımından Türk Dil Ku-
rumunca çıkarılan imla kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve azami süre içerisinde tezini jüri
önünde savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve tez çalışmasından üretilmiş, ilgili enstitü tarafından
belirlenen yazım kurallarına göre hazırlanmış olan, yurtiçinde/yurtdışında yayımlanabilecek
bir makale taslağını enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir in-
tihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç, ikinci danışmanın jüri üyesi olması durumunda
ise beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. Jüri listesinde biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de bulunur.
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(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi, tez
savunması da dâhil en az 45, en çok 90 dakikadır.

(5) Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan
edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yal-
nız jüri üyeleri soru sorabilir.

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

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

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

Yüksek lisans diploması
MADDE 15 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitü tarafından istenen ilgili basılı

ve elektronik dokümanlarla birlikte, enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmış tezin
bir kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi
şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ile diploma
eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir
ancak diploma eki verilmez. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir
ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tara-
fından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans
programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem
projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi der-
sine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem
projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.
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(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi başarısız olduğu bir dersin yerine, takip eden yarı-
yılda, kendi anabilim dalında açılan seçmeli dersler grubundan eşdeğer kredilik bir başka ders
alabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının ders aşamasında herhangi bir dersten başarısız
olan öğrenciler, bu dersleri proje döneminde alttan alabilirler.

(5) Dönem projesi anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirle-
nen üç öğretim üyesinden oluşan jüri tarafından değerlendirilir. Dönem projesi tatil dönemleri
içerisinde de tamamlanabilir. İlgili enstitü tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz
yüksek lisans programının sonunda anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla
belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavı uygulanabilir.

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından en geç bi-
rinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Süre
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 19 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu ta-
rafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-
dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-
ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 20 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora programları, anabilim dalının teklifi, enstitü kurulunun onayı, Senatonun
kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. 

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirmesi,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmesi,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getir-

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

(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-
renciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(7) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
Süre
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yüksek-
öğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yük-
seköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Danışman atanması
MADDE 22 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim dalı akademik

kurul kararı ile, programa kesin kayıt yaptıran her öğrenci için; kendi üniversite kadrosunda
bulunan, yükseköğretim kurulunun program açılabilmesi için gerekli asgari kriterlerini sağlayan
bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı
ile kesinleşir.

(2) Danışman değişiklikleri, danışmanın aynı kurum içerisinde başka bir birime geç-
mesi, danışmanın görevlendirilmesi, sağlık durumu vs. gibi zorunlu olarak uzun süreli ayrılması
durumlarında ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde be-
lirlenen usul ve esaslar uygulanır. Danışmanın emeklilik nedeniyle kurumdan ayrılması halinde
ise başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar ek ders ücreti talep etmeksizin
devam edebilir.

(3) Tez danışmanı, danışman ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından YÖK’ün be-
lirlediği kriterleri sağlayan öğretim üyelerinden seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen
niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Üniversite senatosunun belirlediği ilkeler
çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim
dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla ta-
mamlanmış 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.
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(4) İkinci danışman ataması tez önerisi kabul edilmiş öğrenci için yapılır.
Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

tora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik
sınavları bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği, danışmanın önerisi ve anabilim
dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak yük-
sek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-
dır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak
ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim
kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri listesinde,
biri üniversite dışından olmak üzere toplamda iki yedek üye de bulunur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-
rumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapı-
lır.

(4) Doktora yeterlik sınavı; her biri en az 45, en çok 90 dakika olmak üzere, yazılı ve
sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğren-
cinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya
başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her bir sı-
nav türünden 100 üzerinden en az 75 alması gerekir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci bu dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, danışmanın önerisi,
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

Tez izleme komitesi
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi; biri öğrencinin tez danışmanı, biri ilgili enstitü anabilim dalı
içinden bir öğretim üyesi ve diğeri Üniversitenin başka bir anabilim dalından veya başka bir
yükseköğretim kurumunun aynı veya başka bir anabilim dalından bir öğretim üyesi olmak
üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez da-
nışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine
salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen
üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
da sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Bu öğrenci altı ay içinde,
aynı danışmanla devam eden öğrenci üç ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez
önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci;
a) Tez izleme komitesi, danışmanın çağrısı ile Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları

arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar.

b) Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmalar ile sonuçların özeti ve bir sonraki dö-
nemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortak bir tutanak ile anabilim dalı başkanlığına bildiri-
lir.

c) Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı üç gün içinde ilgili enstitüye gönderir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğ-
retim kurumu ile ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde
ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin sa-
vunulabilir 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.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(3) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim 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 dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Jüri listesinde biri üniversite dışından olmak üzere toplamda iki yedek üye
de bulunur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Tez sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 45,
en çok 90 dakikadır. Sınav günü, saati ve yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün ön-
ceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup,
öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
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(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde,
jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzelt-
meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi doğrudan reddedilen veya düzeltme kararı sonunda reddedilen öğrencinin ilişiği
kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için
talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 27 – (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 sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.  Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri ko-
misyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. 

(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.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 28 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Sanatta yeterlik programı, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yük-
seköğretim Kurulunca belirlenen dallarda açılır.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az
yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan
oluşur.

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

(4) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşu-
luyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(5) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Süre
MADDE 29 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

Danışman atanması
MADDE 30 – (1) Enstitü anasanat dalı başkanlığı programa kesin kayıt yaptıran her

öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini bir hafta içerisinde enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yö-
netim kurulu kararı ile kesinleşir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atan-
ması zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği
durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından
da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, ilgili anasanat dalı öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine
sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje ha-

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya pro-
jesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik çalışmasının savunma-
sından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/ça-
lışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir in-
tihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri listesinde biri Üniversite dışından olmak
üzere toplam iki yedek üye de bulunur. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir.
Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
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(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4)  Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yüksek-
öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim ku-
rumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için
talepleri halinde 26 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir. 
(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci 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 kesilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Ortaöğretim Alan Öğretmenlerinin Yetiştirilmesine Yönelik 

Programlar ve Lisansüstü Yaz Programları

Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlar
MADDE 33 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacına yönelik ola-

rak iki tür program düzenlenebilir:
a) Birleştirilmiş lisans ve tezsiz yüksek lisans programı: İlgili alanın bulunduğu fakülte

(alan fakültesi) ile eğitim fakülteleri ve ilgili enstitü anabilim dallarınca ortak yürütülen prog-
ramlar şeklinde düzenlenir. Bu programların lisans kademesindeki öğrenciler ilk yedi yarıyıl-
daki derslerini alan fakültesinden alırlar. Bu derslerin tümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler
lisans kademesinin son yarıyılında o alanın nasıl öğretileceğini kapsayan ders ve uygulamalarını
eğitim fakültesinden alır ve bunları da başarı ile tamamlayan öğrencilere o alanın adını ana
dal, eğitimini de yan dal olarak belirten lisans diploması verilir. Lisans kademesini tamamlayan
öğrenciler ilgili enstitüye bağlı bir enstitü anabilim dalı olarak yürütülen tezsiz yüksek lisans
kademesine doğrudan geçirilirler. Lisansüstü kademede iki yarı yıla eş değer bir süre içinde
mezuniyet için öngörülen tüm şartları tamamlayan öğrencilere ilgili alan öğretmenliğinin adını
taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
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b) Tezsiz yüksek lisans programı: Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen programlar-
dan lisans diploması almış öğrencileri; lisans diploması almış oldukları programla ilgili orta-
öğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmek amacıyla üç yarıyıla eşdeğer bir süreyi kapsayan
tezsiz yüksek lisans programları düzenlenir. Bu tür yüksek lisans programlarına, usul ve esasları
Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen sınavla öğrenci seçilir ve yerleştirilir.

(2) Ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesi amacı ile düzenlenen birleştirilmiş
lisans ve tezsiz yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin giriş ve mezuniyet
şartları ile bu programların yürütülmesi Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen esaslara göre
belirlenir.

Lisansüstü yaz programları
MADDE 34 – (1) Yaz tatilinde, ilgili enstitülerde belli programlar için lisansüstü eğitim

ve öğretim düzenlenebilir. Bu programların nitelik ve ilkeleri enstitü yönetim kurulunca ka-
rarlaştırılır ve bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tebligat
MADDE 36 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan

ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus
Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir.

Disiplin işleri
MADDE 37 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri; 18/8/2012

tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Sınavlarda kopya
MADDE 38 – (1) Lisansüstü derslerin sınavlarında kopya çektiği, kopya çekilmesine

yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, söz konusu dersin sınavından sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler
hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygula-
nır.

Kayıt yenileme
MADDE 39 – (1) Lisansüstü öğrencileri, her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Ku-

rulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek zorundadırlar. 2547 sayılı
Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğrenci katkı payını ödemeyenlerin ka-
yıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt sildirme halinde alınan katkı payları ve öğrenim ücretleri
iade edilmez.

(2) Lisansüstü öğrencileri, Senato tarafından akademik takvimde belirtilen süre içeri-
sinde o yarıyılda/yılda almak istedikleri derslere ve tez çalışmasına kaydolmak zorundadırlar.
Bu süre içerisinde ders ve tez çalışmasına kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda
devam etme hakkını kaybetmiş olurlar. Bu şekilde kaybedilen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden
sayılır.

(3) Süresi içerisinde ders veya tez çalışmasına kaydını yaptıramayan veya kayıtlarını
yenileyemeyen öğrenciler; devamsızlık sınırını aşmamak ve mazeretlerinin haklı ve geçerli ol-
duğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek şartıyla ilan edilen mazeretli kayıt haftasında
kayıtlarını yeniletebilirler. Ancak bu durumdaki öğrenciler, öğrenci katkı payını kanuni gecikme
faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
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Mazeretler ve kayıt dondurma

MADDE 40 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurma iş ve işlemlerinde; 17/9/2011

tarihli ve 28057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Namık Kemal Üniversitesi Önlisans ve

Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Öğrencilere ilişik kesme işlemi uygulanacak durumlar

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlar ve kendi

isteğiyle kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrenciler ile Yükseköğretim Kurumları Öğ-

renci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezası almış olan

lisansüstü öğrencilerin ilişiği kesilir.

Temsil

MADDE 42 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi, Milli Takım ve üniversitelerarası folk-

lorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin

bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğ-

renime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu sü-

reler içinde giremedikleri sınavlara; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim

kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yö-

netim kurulu kararları uygulanır.

(2) Eğitim-öğretim ve sınav ile ilgili konularda; ilgili kurullarca bu Yönetmelik hüküm-

lerine uygun olarak yapılacak düzenlemeler Senatonun kararından itibaren en geç bir ay içinde

ilgili enstitüde ilan edilir ve ilan tarihinde uygulamaya konulur.

(3) Enstitülerin ilgili kurullarının önerisi ve Senatonun onayı ile bu Yönetmeliğin uy-

gulanmasına yönelik ve lisansüstü programların işleyişinde birlikteliği sağlamak amacıyla usul

ve esaslar belirlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1)  24/01/2013 tarihli ve 28538 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Na-

mık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte halen kayıtlı olan

lisansüstü öğrencilerin azami süreleri de 2016-2017 Güz Yarıyılı itibariyle başlamış olup yeni

Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin ilişiği

kesilecektir.

(2) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptır-

mış öğrenciler hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

fından güz ve bahar yarıyılları ile yaz döneminde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sı-
navlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1)  Bu Yönetmelik,  Üsküdar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora programında yürütülen eğitim-öğretim, sınavlar, de-
ğerlendirme, özel öğrenci, yatay geçiş, öğrenci kabulü, kayıt, tez ve diplomalara ve doktoraya
ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4  – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans

Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Ens-
titüler için tanımlanan ve ilgili Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

b) Anabilim Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim dalı için tanımlanan başkanı,

c) ALES: ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş
Sınavını,

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

d) Bitirme Projesi: Tezsiz Yüksek Lisans bitirme projesini,
e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders proje ve tez dönemlerinde rehberlik et-

mek üzere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
f) Enstitü: Üsküdar Üniversitesine bağlı Enstitüleri,
g) Enstitü Kurulu:  Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim

dalı başkanları kurulunu,
ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Müdür Yardımcıları,

müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek
üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Managament Admission Test Sına-
vını,

ı) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examinations Sınavını,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Kredi: Bir lisansüstü derse ait haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygu-

lama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamına eşit olan sayısal değeri,
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k) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönergesi: Tezli tezsiz yüksek lisans ve doktora prog-
ramlarının ders alma, sınav, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, not ve harf değerlendirilmesi,
sınav sonuçlarına itiraz ve benzeri ile bitirme projesi ve tez yazım kuralları, tezin jüri üyelerine
dağıtılması, jüri sırasında ve jüri sonrası izlenecek yol ve benzeri süreç yönetimini belirleyen
ilgili Enstitü Yönetim Kurulları tarafından ayrı ayrı hazırlanan ve üniversite senatosu tarafından
onaylanan yönergeleri,

l) Doktora Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemek ve yürütmek üzere enstitü
anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan ve bir
yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

m) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklini,

n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun
incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerIendirilen yazılı bir metinden
oluşan çalışmayı,

o) Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimlerde yarıyıl, yaz dönemi, yeterlik ve benzeri
tarihleri içerecek şekilde Üniversite Senatosu tarafından belirlenerek, ilgili enstitülerce ilan
edilen eğitim dönemini,

ö) Müdür: İlgili Enstitünün müdürünü,
p) Öğrenci: Lisansüstü öğretim için ilgili Enstitüye kayıtlı öğrenciyi,
r) Öğrenci iş yükü: Ders saatlerinin yanı sıra atölye, klinik çalışması, ödev, sunum, sı-

nava hazırlık, sınav, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,
s) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
ş) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu,
t) Tez: Yüksek lisans tezi/sanat eseri, doktora tezi/sanatta yeterlik eserini,
u) Tez İzleme Komitesi: Enstitüye kayıtlı doktora yeterliliğini vermiş öğrencinin, dok-

tora tez sürecini takip ve yönetmek amacı ile en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
ü) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language Sınavını,
v) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
y) Uzmanlık alanı dersi: Tez çalışması yaptıran öğretim üyelerinin yaptırdığı tez çalış-

maları alanında açılan dersi,
z) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
aa) Yatay Geçiş Komisyonu: Lisansüstü üniversite içi ve dışı yatay geçişlerde öğrenci-

lerin ders muafiyetlerini incelemek üzere Enstitü Müdürü tarafından görevlendirilen komisyonu,
bb) YDS: ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Programlara Başvuru, Kesin Kayıt ve Kayıt Yenileme

Lisansüstü programlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim dalları esas alınarak açılır

ve yürütülür.
(2) İlgili anabilim dalı akademik kurulu enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve

Yükseköğretim Kurulu kararıyla bir enstitü anabilim dalında o anabilim dalından farklı bir ad
taşıyan bir başka lisansüstü programı da açabilir.
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(3) Enstitülerde enstitü kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu
kararı ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir
ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir enstitü anabilim da-
lının başkanı, ilgili dekanlıkların görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atan-
mak üzere Rektörlük onayına sunulur.

(4)Yüksek lisans programı, tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programların hangi enstitü anabilim dallarında açılacağı, anabilim dalının önerisi, enstitü ku-
rulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) İkinci öğretimde, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde enstitü
Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans
programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli yüksek lisans ve doktora programı açılmaz.

(6) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurtiçi
ve yurtdışında birbirini tamamlayan doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu prog-
ramların uygulama usul ve esasları, Senatonun teklifi, öğretim üyesi ve araştırıcı yetiştirme
kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(7) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı me-
kânda 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, ilgili mev-
zuata uygun şekilde yürütülür.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 6 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni anabilim

dallarının önerisi üzerine enstitü yönetim kurullarınca verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans

programı için ilgili Enstitü tarafından belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla,
tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında
alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin ye-
rine sayılabilir.

(3) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans prog-
ramları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.

(4) Her iki hâlde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte
verilen azami süreyi aşamaz.

(5) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, anabilim dalının önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Tezli ve tezsiz yüksek
lisans programlarında geçiş bir kez yapılır.

(6) Dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş olan ve en az 21
kredilik yedi dersini ve en az bir seminerini başarı ile tamamlamış bir öğrenci ikinci yarıyıl
sonuna kadar yüksek lisans programına geçebilir. İlgili anabilim dalı akademik kurulunun öne-
risi ve yönetim kurulu kararıyla tez aşamasından devam edebilir.

Lisansüstü programlara başvuru
MADDE 7 – (1) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ALES sonuçları ile li-

sans ve/veya yüksek lisans başarı düzeyine göre yapılan başvurular kabul edilir. Ayrıca, doktora
programlarında adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır. ALES puanı ve puan türü,
programı açan anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerince enstitü yönetim kurulunda
karara bağlanır ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans programla-
rından mezun olanların başvurabilecekleri Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak
Senato, belirlenen programlar dışında da öğrencilerin başvuruda bulunabileceklerine karar ve-
rebilir.
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(3) Rektörlük, enstitülerin açtıkları lisansüstü programların adlarını, başvuru için gerekli
belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında
öğrenci almak üzere verilir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 8 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak aday-

ların aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekir:
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları, yabancı ülkelerdeki lisans programını bitirmiş

Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine de sahip
olmaları ve lisans not ortalamasının, ikinci öğretimde yürütülen tezsiz yüksek lisans programları
için de geçerli olmak üzere, 4 katsayı üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

b) ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almış olmaları
gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü giriş sınavı sonuçları bu Yönetmeliğin 16 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre değerlendirilebilir. En az 55 ALES puanı sağla-
yarak lisansüstü eğitime başlamış ancak, herhangi bir anabilim dalı lisansüstü programından
ilişiği kesilerek veya bir lisansüstü programı tamamlayarak yeniden başka bir programa baş-
lamak isteyen öğrencilerden en fazla bir yarıyıl ara vererek başvuranlar için ALES koşulu aran-
maz.

c) Adaylar mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta, talep edilmiş-
se, adayın sunduğu referans mektubu ve neden yüksek lisans yapmak istediğini, hedeflerini
belirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

ç) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması
ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortala-
masının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu
önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla puanlar arası yüksekten düşüğe doğru sıralama ya-
pılır.

(2) İlgili anabilim dalı veya anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

Doktora programına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 9 – (1) Doktora programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamış olması gerekir:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplo-

masına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programını
bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları ge-
rekir. Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Ecza-
cılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi
mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu adayların lisans
not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 2.5 olması gerekir. Yüksek lisans diplomasına
sahip olan adayların yüksek lisans not ortalamasının 4 katsayı üzerinden en az 3.0, dört yıllık
lisans diploması ile bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların lisans not ortala-
masının 4 katsayı üzerinden en az 3.0 olması gerekir 

b) Yüksek lisans diplomasına sahip olan veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl
süreli Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Fakültesi diplomasına sahip adaylar ile Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan
Fen ve dört yıllık Eczacılık Fakültesi mezunu adayların, ALES'ten başvurdukları programın
puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Dört yıllık lisans diploması ile doktora
programlarına başvuran adayların ALES'ten başvurdukları programın puan türünde en az 70
tam puan almaları gerekir. Uluslararası geçerliği olan lisansüstü eğitim giriş sınavı sonuçları,
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bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde değerlendirilir.
Tıp Fakültesi mezunu olup temel tıp bilimleri doktora programlarına başvuranların TUS 'tan
en az 50 tam temel tıp puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı; TUS 'un temel tıp bi-
limleri I’inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7, temel tıp bilimleri II nci bölümünden
elde edilen standart puan ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. En az 55 ALES puanı sağla-
yarak lisansüstü eğitime başlayan adaylarda, lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra en
fazla bir yarıyıl ara vererek doktoraya başvurdukları takdirde ALES koşulu aranmaz.

c) Doktora programına başvuran adayların YDS’den en az 60 veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları
gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dille-
rinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen
bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatla, talep edil-
mişse, adayın sunduğu referans mektubu ve neden doktora yapmak islediğini, hedeflerini be-
lirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans
not ortalaması ve mülakat  sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran
Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede
ALES veya TUS temel tıp puanının % 50'si lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si
ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Sanatta yeterlik programlarına öğrenci başvuru koşulları
MADDE 10 – (1) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların aşağıdaki ko-

şulları sağlamış olması gerekir:
a) Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için adayın bir lisans veya yüksek li-

sans diplomasına sahip olması gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans
programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de
almaları gerekir.

b) ALES'ten sözel türde en az 55 tam puan almış olmaları gerekir.
c) YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı

dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, ana
dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 puan veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer
bir puan almaları gerekir.

ç) Adaylar, mülakatla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatla talep edilmişse,
adayın sunduğu referans mektubu ve neden sanatta yeterlik yapmak istediğini, hedeflerini be-
lirten kompozisyonu dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

d) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde enstitü/anabilim dalı akademik ku-
rulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans ve/veya yüksek lisans not orta-
laması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir.

e) ALES puanının katkısının % 50'den az olmaması koşuluyla, lisans ve/veya yüksek
lisans not ortalamasının % 20'si, mülakat, yetenek sınavı, portfolyo inceleme sonucunun % 30'u
dikkate alınarak, ilgili enstitü/anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin başvuru koşulları
MADDE 11 – (l) Eğitimini yurt dışında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların

lisansüstü programlara başvurularında aşağıdaki koşulların sağlanmış olması gerekir:
a) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyrukluların Türkçe bildiğine ilişkin sı-

navı başarmaları gerekir.
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b) Doktora veya sanatta yeterlik için yabancı uyrukluların, anadilleri dışında İngilizce,
Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS'den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekir.

c) Eğitimini, denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki bir yük-
sek öğretim kurumunda tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara
başvuruları ilgili enstitü yönetim kurulunda değerlendirilir.

Bilimsel hazırlığa öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerine göre

kabul edilen, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel
hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olanlar.

(2)  Bilimsel hazırlıkta alınacak dersler, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi
ve enstitü yönetim kurulu onayı ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Bu dersler, ilgili lisansüstü
programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortala-
masına dahil edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin
yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile
lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sa-
yılma koşulları, ders tekrarı ve diğer hususlar için alınan derslere göre öğrencinin tabi olduğu
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlıkla geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, bu Yönetme-
likle belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(5) Süresi içerisinde başarılı olamayan öğrencilerin kaydı silinir.
Özel öğrenci başvuru ve kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile li-
sansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan
derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statü-
sünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu
konudaki diğer hükümler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Lisansüstü
programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin mua-
fiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini
geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 14 – (l) İlgili yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim veya

dalında ya da başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı
tamamlamış olan başarılı öğrenci, ilgili enstitü lisansüstü programına başvuru koşullarını sağ-
lamak kaydıyla yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim
ya da dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

(2) Doktorada yeterlik aşamasına gelmiş olanlar yeterlilik sınavına tabi tutularak; ye-
terlilik sınavında başarılı olanların ise tekrar yeterlilik sınavına girmeksizin yatay geçiş baş-
vuruları kabul edilebilir.

Lisansüstü programlara başvuru için gerekli belgeler
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara başvuru, akademik takvimde belirtilen süre

içinde, ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.
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(2) Lisansüstü programlarına başvuru koşullarını sağlayan adaylar, girmek istedikleri
programı belirterek, dilekçelerine aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Tezli Yüksek Lisans ve Doktora için başvurduğu programın puan türünde en az 55
puan aldığını gösteren son üç yılda alınmış ALES sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

b) Doktora için yabancı dil belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için lisans/yüksek lisans

diplomasına eşdeğer lisans veya yüksek lisans diplomasının aslı veya üniversitece onaylı sureti;
yabancı ülkelerdeki lisans/yüksek lisans programını bitirmiş öğrencilerden diplomaları ile bir-
likte Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya üniversitece onaylı sureti,

ç) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve prog-
ramın tezli veya tezsiz olduğunu belirten öğrenci durum belgesi,

gerekir.
Eşdeğerlikler
MADDE 16 – (1) Başvuruda aranan ALES ve YDS puanları yerine geçecek puanlar

aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değerlendirilir:
a) Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate

Record Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından
alınan belgeler ALES belgesi yerine geçerli sayılabilir.

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve benzeri ulusal
ve uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavında alınmış olan puanlar, Üniversitelerarası
Kurul kararları çerçevesinde, enstitü yönetim kurulunca YDS'ye eşdeğer sayılabilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat

yapmak üzere, enstitü anabilim dalı başkanı önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim
kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur. Jüri, adayları bu Yönetmeliğin 7 nci, 8 inci, 9 uncu
ve 10 uncu maddelerini dikkate alarak sıralar, kontenjana göre hangi adayların lisansüstü prog-
rama kabul edilebileceğini enstitüye bildirir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrenci kabulü
kesinleşir.

(2) Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Kesin kayıt
MADDE 18 – (l) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adaylar,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını yap-
tırırlar. Öğrenci kayıt işlemleri Üniversite Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır.

a) Türk uyruklu adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
l) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl süreli lisans öğreniminden sonra

doktora programına kabul edilen adaylardan lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin,
yüksek lisans yaptıktan sonra doktora programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diplo-
masının aslı ya da Üniversitece onaylı sureti; yabancı ülkelerdeki lisans programını veya yüksek
lisans programını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerden ise diplomaları ile birlikte Yükseköğre-
tim Kurulundan alacakları denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uz-
manlık yetkisi kazanmış Fen ve Eczacılık Fakültesi mezunlarının doğrudan doktora programına
kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece onaylı sureti ile yetki bel-
gesinin aslı ya da onaylı sureti,

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin; Temel Tıp bilimleri doktora programla-
rına kabul edilen Tıp Fakültesi mezunlarından ise TUS belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

3) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece
onaylı sureti,

Sayfa : 42                               RESMÎ GAZETE                                  29 Mart 2017 – Sayı : 30022



4) YDS veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) T.C. Kimlik numarası beyanı,
6) Son altı ayda çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda 2 adet fotoğraf,
7) Bir kurum adına burslu okuyacak adayların, burslu okuyacağına dair belgenin aslı

veya onaylı sureti,
8) Üsküdar Üniversitesinde araştırma görevlisi olanlarla ilgili belge.
b) Yabancı uyruklu adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
l) Lisans veya lisansüstü öğrenimini Türkiye'de tamamlamış olan yabancı uyruklular-

dan, bu fıkranın (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı
ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi ve Yükseköğretim Kurulundan alınan
denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,

2) Mezuniyet not ortalamasını içeren öğrenci durum belgesinin aslı veya Üniversitece
onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi,

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
4) YDS veya eş değer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
6) İl emniyet müdürlüğünden alınan ikametgah belgesinin aslı veya onaylı sureti,
7) Yeni çekilmiş 4.5x6 cm boyutunda altı adet fotoğraf,
8) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı veya ikinci öğretim ücretinin ödendiğini

gösteren dekont,
9) Burslu adaylardan, burslu okuyacaklarına dair belgenin aslı veya onaylı sureti,
10) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
c) Üniversitenin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde veya Yükseköğretim Kurulu ka-

rarlarıyla yerleştirilen yabancı uyrukluların, Türkçe ile ilgili düzenlemeler hariç, doğrudan ka-
yıtları yapılabilir.

1) Kesin kayıt hakkını kazanan adaylardan, başvuru sırasında aslını veya onaylı suret-
lerini teslim etmiş bulunduğu belgeler tekrar istenmez.

2)  Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen kişilerin kayıt işlemleri iptal edilir.

3) Adaylara, bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendi ile (b)
bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve gerektiğinde (b) bendinin (10) numaralı alt ben-
dindeki belgeleri tamamlamaları için enstitü müdürlüğünce uygun süre tanınır.

Kayıt yenileme
MADDE 19 – (l) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz, bahar ve yaz yarıyılları

başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, öğretim ücretini ödemek ve ilgili enstitü mü-
dürlüğünce istenen kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Öğretim üc-
retini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez kendilerine öğrenci durum belgesi, öğrenci belgesi,
staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

(2) Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan bir yarıyıl kaydını
yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez danışmanı/tez izleme
komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda
geçen süreler azami süreye dahil edilir. İkinci öğretimde süresi içerisinde kaydını yenilemeyen
öğrencilerin bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre kaydı silinir.

(3) Öğrencinin kayıt dondurma talebi ilgili anabilim dalının önerisi ile Enstitü Yönetim
Kurulunca karara bağlanır. Dondurulan süre, azami süreye dâhil edilmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim Esasları

Ders seçimi
MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri

tezsiz yüksek lisansta danışmanları, tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlikte tez da-
nışmanları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğrenciler için ise, bu görev tez danışmanı
atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim dalı başkanı veya anabilim dalı başkanının enstitüye
bildirdiği öğretim üyeleri tarafından yürütülür.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı

programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.
(2) Öğrencilerin yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önceki lisansüstü programlarda

aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden düşülmesi ko-
şulları bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen danışman veya yetkili öğretim üyesinin
görüşü, ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tara-
fından belirlenir.

Ders ekleme ve bırakma
MADDE 22 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders

ekleme ve ders bırakma, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen danışman veya yetkili
öğretim üyesi onayı ile yapılabilir.

(2) Danışmanın uygun görüşü olmak şartıyla, öğrenci altıncı haftanın sonuna kadar bir
ya da birçok dersten çekilebilir ve bu dersler öğrencinin not çizelgesinde yer alır. Bu şekilde
bırakılan ders yerine, o yarıyıl içinde, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilecek zo-
runlu sebepler dışında, öğrenci başka bir derse kayıt yaptıramaz.

Lisansüstü sınav ve değerlendirme
MADDE 23 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin

haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının
toplamıdır.

(2) Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde
uluslararası kredilendirme sistemleri içinden Senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda enstitü
yönetim kurulu tarafından uygulanır.

(3) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların
ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim dalı
akademik kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.

(4) Öğrencinin derslerin tamamına devamı zorunludur. Ancak, teorik ya da uygulamalı
derslerin %30’unu aşmaması ve haklı ve geçerli bir nedenin olması halinde devamsızlık ola-
bilir.

(5) Devamsız öğrenci o dersin yarıyıl sınavlarına alınmaz ve kendisine DZ notu verilir.
(6) Devam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ilgili dersin öğretim elemanı

tarafından takip edilir ve enstitü müdürlüğünce denetlenir.
Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 24 – (1) Lisansüstü derslerde yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ve ara sınavlar

ile bunların yarıyıl sonu sınavına nasıl katılacağı anabilim dalı akademik kurullarınca düzen-
lenir, her yarıyıl başında ilan edilerek öğrencilere duyurulur ve öğrencilerin başarı durumu ya-
rıyıl sonu sınav notuna katılır.

(2) Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri
tarafından 4 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek li-
sans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.0 doktora öğrencilerinin ise en az 2.5 almaları gerekir.
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(3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınavı açılmaz. Başarısız olunan bir dersi öğrenci
azami ders alma süresi içinde tekrar alabilir veya zorunlu ders olmamak koşuluyla o dersin ye-
rine aynı kredi değerinde başka bir dersi de alabilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı
ile genel akademik başarı not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
de tekrarlayabilirler.

(4) Puanlar enstitüye teslim edilip kesinleştikten sonra, aşağıdaki tabloda belirtilen de-
ğerler dikkate alınarak harf notuna çevrilir:

a)
Puan Harf Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0
b) Ayrıca, aşağıda belirtilen harf notlarından,
l) FF1: Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız,
2) DZ: Derse girmedi veya devam koşulunu yerine getirmedi, başarısız,
3) G: Geçer (Kredisiz derslerden başarılı),
4) K: Kalır (Kredisiz derslerden başarısız),
5) E: Eksik,
6) MZ: Mazereti nedeniyle yarıyıl sonu ya da yılsonu sınavına girmedi,
olarak adlandırılır.
(5) AKTS kullanılacak ise; enstitü yönetim kurulunca belirlenecek çizelgeye göre not-

landırma yapılır.
(6) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere başarılı (BŞ), başarı ile

sürdüremeyen öğrencilere başarısız (BŞZ) notu verilir. Doktora eğitiminde bu değerlendirme
tez izleme komitesi raporlarına, yüksek lisansta tez danışmanının değerlendirmesine dayanı-
larak yapılır. Süresinde gelmeyen tez izleme komitesi raporları için başarısız notu verilir. Ayrıca,
uzmanlık alan dersleri de BŞ ya da BŞZ olarak değerlendirilir. Yabancı dilde hazırlanan not
belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(7) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
(8) FF1 notu; bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu hâlde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, ya-
rıyıl ve genel akademik başarı ortalaması hesaplanırken (FP) notu olarak işleme alınır.

(9) FF2 notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları
yerine getiremediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu not orta-
laması hesabında (FP) notu işlemi görür.

(10) G notu; kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Bu ders/dersler öğrenci
durum belgesinde görünür, ancak alınan not akademik ortalamaya katılmaz.

(11) K notu; kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.
(12) E notu; yarıyıl içerisinde başarılı olduğu hâlde, hastalık gibi geçerli bir nedenden

dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirmemiş öğrencilere dersin öğretim
elemanı tarafından verilir. (E) notu almış bir öğrenci, notların tesliminden on beş gün sonra
eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan
öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği enstitü yönetim kurulu tara-
fından kabul edilen öğrencilerin (F) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır.
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(13) MZ notu; yönetim kurulu tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nede-
niyle ders yeterlik, tez ve benzeri sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler (ML)
notu verilen bir dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan not
o yarıyılın akademik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katı-
larak değerlendirilir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından  hesaplanarak belirlenir.
(2) Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve ge-

nel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsa-

yısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı
puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not orta-
laması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

(4) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına
tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan
öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Öğrencilik veya sınav hakkını saklı tutma
MADDE 26 – (1) Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi

birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen
haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı
tutulur.

(2) Öğrencilerin öğrencilik hakları art arda ya da aralıklı olmak üzere yüksek lisans sü-
resi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutulabilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 27 – (1) Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç

iki hafta içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yönetim
kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak sınav
kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili
öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

Kayıt silme
MADDE 28 – (1) Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin

kaydı silinir:
a) Dört yarıyıl sonunda genel akademik başarı not ortalamasının 2,00’den az olması,
b) Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından bilimsel hazırlıkta alınması istenilen

derslerin bir takvim yılında; alması gereken en az kredili ders yükünün tezli yüksek lisans prog-
ramında dört, tezsiz yüksek lisans programında üç, doktora programında dört, lisans derecesi
ile kabul edilen doktora programında altı yarıyılda tamamlanamaması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde seminerin başarıyla tamamlanamaması,
ç) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olunması,
d) Doktora programında tez önerisinin ikinci kez reddedilmesi,
e) Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ)

notu alınması, tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız
(BŞZ) notu alınması ve bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesine göre başarısız notu verilmesi,
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f) Jüri tarafından tezin veya düzeltilmiş tezin reddedilmesi,
g) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olunması,
ğ) Bu Yönetmelikte belirlenen azami programı tamamlama süresi içinde tez sınavına

girilmemesi,
h) Tez için düzeltme kararı verilen hallerde, verilen süre içinde tez sınavına girilme-

mesi,
ı) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan ikinci

öğretimde kayıt yenileme işleminin süresinde yerine getirilmemesi,
i) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı

programda kayıt yenileme işleminin art arda veya aralıklı olarak iki defa yerine getirilmemesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

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

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik
kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun  onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında
verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu önerisi ile enstitü kurulu, disiplinler arası nitelikle zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

Süre
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl so-
nuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun veya danış-
manın görüşü, anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri
önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

(3) Tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci, toplam süresi üç yarıyıldan az
olmamak üzere tezli yüksek lisans programını daha önce de tamamlayabilir.

(4) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü ba-
şarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında
başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik ku-

rulu, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve da-
nışman tercihini de dikkate alarak tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna; öğrencinin
danışmanı ile beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili
enstitüye önerir.
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(2) Tez danışmanı, senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde üniversite senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından
başka bir yükseköğretim kurumundan da öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez da-
nışmanı, üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve
yaz döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görev-
lerine ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla
yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü
yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini enstitü yönetim

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

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
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.
Kurum dışından bir öğretim üyesinin jüri üyesi olması zorunludur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay için-
de kişisel raporlarını hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün
yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması,
savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur, 45-90 dakika sürer ve dinleyici-
lere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav
tarihinden itibaren en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini mümkünse aynı jüri önünde ye-
niden savunur. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(6) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(7) Kabul edilmiş tezin tamamının veya özetinin enstitüde yayımlanması halinde yazara
telif ücreti ödenmez.

Yüksek lisans diploması
MADDE 33 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

yüksek lisans tezinin ciltlenmiş altı kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını ve
enstitü tarafından islenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek
lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay
daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ili-
şiği kesilir.
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(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

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

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

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı akademik

kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık ya-
pacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen programlarda öğretim elemanını en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Danışman atanması enstitü yönetim kurulu onayı
ile kesinleşir.

(2) Bir danışmana düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, enstitü yönetim kurulunda,
ilgili anabilim dalının özelliği de gözetilerek belirlenir.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve enstitü

tarafından istenen diğer belgeleri enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek
lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
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c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için toplam 21 krediden

az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı,
tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli
bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Dört yıllık lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört ders, iki seminer çalışması,
diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez konusunda ya da alanıyla ilgili olarak, tek ya da
çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve
tez çalışmasından oluşur.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de
seçilebilir. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile enstitü kurulu disiplinlerarası nitelikte zorunlu
veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılmasına karar verebilir.

(5) Lisans dersleri doktora programındaki ders yüküne ve ders kredisine sayılmaz.
(6) Lisans diploması ile doktora programına kabul edilen öğrenciler, lisans eğitimi sı-

rasında almamış olması koşuluyla en fazla iki dersi kredili olarak lisans dersleri arasından se-
çebilirler.

Süre
MADDE 39 – (1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile ka-

bul edilenler için en az altı en fazla sekiz yarıyıl lisans derecesi ile kabul edilenler için en az
sekiz, en fazla on yarıyıldır. Doktora programı belirtilen en az süre içinde tamamlayabilmek
için tez önerisi kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi ara  top-
lantısından başarılı olunması gerekir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başlayan ve kredili derslerini ve se-
minerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak
sekiz yarıyıl sonuna kadar tez sınavına giremeyen, lisans derecesi ile doktora programına baş-
layan, kredili derslerini, seminerlerini ve diğer öğrenim etkinliklerini başarıyla bitiren, yeterlik
sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak on yarıyıl sonuna kadar tez sına-
vına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile jüri önünde tez sınavına girmek için en fazla dört yarıyıl ek süre ve-
rilebilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için öğrencinin

bilimsel faaliyetlerini, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak, tez da-
nışmanını enstitüye önerir. Tez danışmanları öncelikle profesör ve doçent unvanlı öğretim üye-
leri arasından seçilir. Tez danışmanı önerisi yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manını gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, üniversite kadrosu dışından da en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Bir danışmanına düşecek en çok lisansüstü öğrenci sayısı, ilgili anabilim dalının
özelliği de gözetilerek enstitü  yönetim kurulunun önerisi üzerine, Yüksek Öğretim Kurulunun
belirlediği sayıları aşmayacak şekilde enstitü kurulunda belirlenir. Tez danışmanı, enstitü yö-
netim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde danışmanı olduğu öğ-
renciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine ek  olarak uzmanlık alanı dersi
açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alanı dersine
ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
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Doktora yeterlik sınavı
MADDE 41 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel dü-

şünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yö-
nelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ya-
pılır. Sınavın tarih ve saati anabilim dalının bildirimi ile enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Kredilerini ve seminerini/seminerlerini tamamlayan ve enstitü yönetim kurulunun
belirleyeceği diğer koşulları yerine getiren öğrenciler başvuruları üzerine yeterlik sınavına gi-
rebilirler. Yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğrenci en geç beşinci
yarıyılın sonuna kadar, dört yıllık lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen her öğ-
renci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı akademik kurulu tarafından önerilen ve ens-
titü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından dü-
zenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi bir yıldır. Komite, Farklı alanlardaki sınavları
hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm hâlinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı duru-
munu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir. Enstitü yönetim kurulu, yeterlik sınavlarının yapılış şekli ve değer-
lendirilme koşullarını belirleyebilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan ya da koşullarını yerine getirdiği hâlde yeterlik sı-
navına girmeyen öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girmek zorunda-
dır. Bu sınava da girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

Tez izleme komitesi
MADDE 42 – (l) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme
komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Üyelerin belirlenmesinde,
özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerinin yer
almasına dikkat edilir. Eğer varsa, ikinci tez danışmanı da komite toplantılarına katılabilir, an-
cak tez izleme komitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapı-
labilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

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

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar  enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
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(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danış-
manıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu de-
ğiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.
(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere en az yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı
tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar
yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

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

lirlenen tez yazım kurallarına  uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü tez sınavına girmek
zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.
İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay için-
de kişisel raporlarını  hazırlayarak tez danışmanının önerdiği sınav gününde ilgili enstitünün
daveti ile toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savu-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Süresi 60-120 dakikadır. Tez sınavı
dinleyicilere açık olarak yapılır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Bu karar, enstitü ana-
bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.
Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden
tez sınavına girer. Bu sınav sonunda tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

(5) Kabul edilen tezlerde, tezin kabul onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur.
Oy çokluğu ile kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse
onay sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

(6) Kabul edilmiş tezin tamamının veya özetinin enstitüde yayımlanması halinde yazara
telif ücreti ödenmez.

Doktora diploması
MADDE 45 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin ciltlenmiş altı kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir kopyasını tez sına-
vına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden, enstitü yönetim kurulunun
istediği diğer hususları yerine getiren ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora
diploması almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki
programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından im-
zalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (l) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yüksek-
öğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası
Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders ve uygulamalar ile sergi, proje, resital, konser, temsil veya Enstitü/anabilim dalı başkanlığı
akademik kurulunun önerdiği, enstitü yönetim kurulunun onayladığı diğer çalışmalardan olu-
şur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de se-
çilebilir.

Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için en az altı, en fazla sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için
en az sekiz, en fazla on yarıyıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenci ile ilgili dü-
zenlemeler enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan
öğrencinin enstitü ile ilişiği bu süreden önce de kesilebilir.

(2) Kredili derslerini ve uygulamalarını yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci
dört yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci altı yarıyılda başarı ile bitirdiği hâlde,
tez veya sergi veya proje çalışmasını yüksek lisans ile kabul edilen öğrenci sekiz yarıyıl sonuna
kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci on yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için
sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili Enstitü/anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve ens-
titü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en
fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

Sanatta yeterlik danışmanı atanması
MADDE 48 – (1) Enstitü/anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için ders ve uy-

gulama seçimi ile sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmalarının yürütülmesinde
danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini enstitüye önerir. Danışman önerisi enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman en geç birinci yarıyıl sonunda atanır. İkinci tez danışmanı
üniversite kadrosu dışından da doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Sanatta yeterlik danışmanı öncelikle profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri ara-
sından seçilir.

(3) Danışman, enstitü yönetim kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz
döneminde danışmanı olduğu öğrenciler için, tüm diğer akademik ve idari yük ve görevlerine
ek olarak uzmanlık alanı dersi açabilir. Her öğrenci, açılan uzmanlık alanı dersini almakla yü-
kümlüdür. Uzmanlık alanı dersine ilişkin ilkeler, enstitü kurulunca kararlaştırılır ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 49 – (1) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla tamamlayan ve diğer yü-

kümlülüklerini yerine getirmiş olan sanatta yeterlik adayı, yaptığı sergi, proje, resital, konser,
temsil ve benzeri çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, ilgili enstitü yönetim kurulu
tarafından kabul edilen kurallara uygun bir biçimde yazmak ve söz konusu çalışmayı sanat da-
lının niteliğine göre jüri önünde sunmak ya da sergilemek ve sözlü olarak savunmak zorunda-
dır.
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(2) Jüri, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve yönetim kurulu onayı ile
atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim
üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi ola-
maz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu eser ve/veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren bir ay içinde, kişisel raporlarını hazırlayarak, sanatta yeterlik danışmanının önerdiği sınav
gününde ilgili enstitünün yazılı daveti ile toplanır ve öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve süresi
60-120 dakikadır. Sınav dinleyiciye açık olarak yapılır.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri dinleyiciye kapalı olarak sergi, proje, resital
konser, temsil ve benzeri çalışma hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını
gerekçeli olarak verir. Bu karar, Enstitü/anabilim dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde
ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Sanatta yeterlik ça-
lışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak çalış-
masını, mümkünse, aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda sanatta yeterlik çalış-
ması kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenci, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre sanatta yeterlik diploması almaya hak ka-
zanır. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği
tarihtir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Enstitülerin, öğretim programlarındaki farklılıkların gerektirdiği du-

rumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan öğretime ve sınavlara ilişkin diğer konularda; 2547
sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği ve 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Li-
sansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Disiplin işleri
MADDE 52 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 53 – (1) 8/1/2014 tarihli ve 28876 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üskü-

dar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İstisna
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımından önce Kamu Personeli Yabancı

Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’nda ve Üniversiteler Arası Dil Sınavı (ÜDS)’nda ba-
şarılı olan öğrencilerin hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/4 
İşyeri  : Chinatool Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.

Gebze Plastikçiler OSB 9. Cadde 92. Sk. No: 5 Gebze/KOCAELİ
SGK Sicil No : 1092919.041
Tespiti isteyen  : Petrol-İş Sendikası 
İnceleme : Chinatool Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan in-

celemede; enjeksiyon ve montaj bölümlerindeki şekillendirme ve birleştirme işlemlerinden
sonra otomobillerin torpido kısmında bulunan havalandırma grubu olarak tabir edilen üfleç
üretimi yapıldığı, üflecin kullanım alanı ve esas işlevinin otomobillere özgülendiği, işçilerin
de bu işe özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra
numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Chinatool Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti.’de yürütülen işlerin niteliği itibariyle
İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin
Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun
5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7282 Karar Tarihi: 23/03/2017

Kurul Başkanlığının 22.03.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 22.03.2017
tarih ve 12509071-114-E.5997 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul
Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası, 18 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 19 uncu mad-
desi çerçevesinde elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette
bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmî
Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
—— • ——
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/208 

KARAR NO : 2015/341 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : ULVIN SAFAROV 

SUÇ : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 01/10/2012 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 07/10/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 07/10/2015 tarih ve 2013/208 esas ve 2015/341 karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık ULVIN SAFAROV 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 1625 

————— 

ESAS NO : 2011/599 

KARAR NO : 2012/640  

ARA KARAR 

DAVACI : K.H 

SANIK : AYNUR ġAHMURADOVA 

SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 08/05/2010 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 11/09/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza 

Mahkemesi'nin 11/09/2012 tarih ve 2011/463 esas ve 2012/246 karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar 

verilmiĢ olup, sanık AYNUR ġAHMURADOVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 

Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur.

 1626 

————— 

ESAS NO : 2012/728 

KARAR NO : 2012/660 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : GULNOZAKHON IMAMNAZAROVA 

SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık 
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SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 05/08/2010 - 15:30 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 07/12/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 Sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık 

(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 07/12/2012 tarih ve 2012/167 esas ve 2012/682 karar sayılı 

dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık GULNOZAKHON IMAMNAZAROVA 

bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan 

suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 1627 

————— 

ESAS NO  : 2012/687 

KARAR NO : 2012/601 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : TEYMUR BAGHIROV 

SUÇ : 5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık, TCK 53 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 22/06/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 27/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık, TCK 53 suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/11/2012 tarih ve 2012/10 esas ve 2012/616 karar 

sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası ile 

Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık TEYMUR BAGHIROV bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 1628 

————— 

ESAS NO : 2011/702 

KARAR NO : 2012/776 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : GULNAR SEYIDOVA 

SUÇ : 5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık, TCK 53 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : 23/08/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 27/11/2012 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık, TCK 53 suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 27/11/2012 tarih ve 2011/552 esas ve 2012/609 

karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL Ġdari Para Cezası 

ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık GULNAR SEYIDOVA bulunamadığından 

gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 

sayılacağı ilan olunur. 1629 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF ÖLÇÜLERDE SAC LEVHA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/140276 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 6 kalem Muhtelif Ölçülerde Sac Levha, vagon 

imalatında kullanılmak üzere satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13/04/2017 - Saat 15:30 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

13/04/2017 günü saat 15:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 2748/1-1 

—— • —— 

PEKTĠN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 4.000 kg Pektin ve 4.000 kg Ksantan Gam 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 11.04.2017 Salı günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 11.04.2017 Salı günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır. 

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel : (0312) 397 33 65-66              Faks : (0312) 397 33 74-71 

 2805/1-1 
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KAYNAK ĠġLERĠ ĠLE ARGON KAYNAĞI ĠġLERĠNĠN 

YAPILMASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın kaynak iĢleri ile argon kaynağı iĢlerinin yapılması ĠĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/143189 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü ġeker evleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No: 2   15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 (4 Hat) - 0 248 233 12 67 

c) Elektronik posta adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın kaynak iĢleri ile argon kaynağı 

iĢlerinin yapılması  

b) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren, kaynak iĢleri 75, 

argon kaynak iĢleri 30 takvim günüdür. ĠĢlerin ikisine 

de aynı zamanda baĢlanacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Burdur ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 11/04/2017 Salı günü saat 14.30 

4 - Ġhale dokümanı Burdur ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 11/04/2017 Salı günü saat 14.30’a kadar Burdur ġeker Fabrikası HaberleĢme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilebileceği gibi kısmi teklifte verilebilecektir. 

 2745/1-1 
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FABRĠKAMIZ (MAKĠNE FABRĠKASI’NA) BIÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA, SÜRGÜLÜ 

VANA, YÜKSELEN MĠLLĠ METAL YATAKLI SÜRGÜLÜ VANA VE FLANġLI 

GLOBE VANA MAL ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erzincan Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt no : 2017/136188 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Mimarsinan Mahallesi Talip Kaban Bulvarı   

No: 27 E Merkez / ERZĠNCAN 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 446 223 95 00 - 0 446 223 91 67 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : erzincanseker@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 3 Adet Bıçaklı Sürgülü Vana, 440 Adet Sürgülü 

Vana, 60 Adet Yükselen Milli Metal Yataklı 

Sürgülü Vana ve 372 Adet FlanĢlı Globe Vana 

Mal Alımı ĠĢi. 

b) Teslim Yeri : Erzincan ġeker Fabrikası (Makine Fabrikası) 

Malzeme Ambarına. 

c) Teslim Tarihleri : SözleĢme imzalandıktan sonra, Ġdare tarafından 

firmaya yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 11/04/2017 Salı Günü Saat14:00 de 

4 - Ġhale: ġartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

5 - Ġhale dokümanı: Erzincan ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinden görülebilir 

ve 100,00 (Yüz TL) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

6 - Teklifler 11.04.2017 Salı günü saat 14:00’e kadar Erzincan ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü haberleĢme servisine verileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir.(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.)  

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliye iĢ kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

8 - Ġstekliler, teklif edilen bedelinin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Y.AltmıĢ) 

takvim günü olmalıdır.  

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkûr ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 2672/1-1 
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MUHTELĠF KAYNAK ĠġLERĠNĠN YAPILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ankara Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Muhtelif Kaynak ĠĢlerinin Yapılması iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre Açık Ġhale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/142491 

1 - Ġdarenin: 

Adresi : AyaĢ Yolu 18 Km. Etimesğut/ANKARA 

Telefon No : 0 312 244 90 55 

Faks No : 0 312 244 90 78 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin: 

Niteliği  : Fabrikamız Muhtelif Kaynak ĠĢlerinin Yapılması iĢi. 

Türü  : Hizmet Alımı 

Miktarı : Teknik ġartnamede BelirtilmiĢtir.  

Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin  

Yapılacağı Yer : Ankara ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

Tarih ve Saati : 10.04.2017 günü saat 10:00 

4 - Ġhale dokümanı Ankara ġeker Fabrikası Ticaret Servisinde görülebilir ve KDV Dahil TL. 

118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) bedel karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayıl Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili Hükümleri Hariç) tabi olmayıp Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2655/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Bandırma Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesinde 8 ayrı tapu, Doğanpınar Mahallesinde  

1 tapu halinde aĢağıdaki listede cinsi, ada, parsel no ve yüzölçümleri ayrı ayrı belirtilen 9 parsel 

halindeki toplam 259.550,00 m2 tarla vasıflı arazi,15.03.2017 tarih ve 244 sayılı encümen kararı 

gereği blok satıĢ yöntemiyle, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK 

TEKLĠF (arttırma) usulü ihale ile m2 si 30,00-TL, toplam 7.786.500,00-TL sı muhammen satıĢ 

bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı toplam muhammen satıĢ bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 

233.595,00-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. Ġhale bedeli 

ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peĢin ödenecektir.  

Mahalle Cinsi Ada Parsel No Yüzölçümü 

1 - Edincik Tarla 0     9 149.400,00 m2 

2 - Edincik  Tarla 0   92   16.250,00 m2 

3 - Edincik Tarla 0   93   11.700,00 m2 

4 - Edincik Tarla 0   94   10.500,00 m2 

5 - Edincik Tarla 0   95   10.350,00 m2 

6 - Edincik Tarla 0   96   15.000,00 m2 

7 - Edincik Tarla 0 130   16.900,00 m2 

8 - Edincik Tarla 0 132   10.900,00 m2 

9 - Doğanpınar Tarla 0 102   18.550,00 m2 

TaĢınmazın ilk ihalesi 12/04/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’da belediye encümen 

salonunda yapılacaktır. Ġstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık 

görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 19/04/2017 ÇarĢamba günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. 

ġartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir, 

250-TL karĢılığında temin edilir. 

Taliplilerin; 

Ġhale dosyası alındı makbuzlarını, geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, 

tüzel kiĢilik halinde Ģirket imza sirküleri ve tüzel kiĢilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, 

istekliler adına vekaleten iĢtirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma 

yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne herhangi bir 

borcun bulunmadığına dair belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğüne vermeleri Ģarttır. 

Ġlan olunur. 2676/1-1 
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1.485 M2’LĠK KAPALI ALAN KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı bünyesinde bulunan 

(Yenimahalle Ġlçesi Atatürk Orman Çiftliği Mahallesi - Gazi/ANKARA) 1.485 m2’lik kapalı alan 

5 yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale, 10/04/2017 Pazartesi günü saat 16.00’da Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğünde 

(Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım 

ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmaması veya verilen fiyatların 

uygun görülmemesi halinde ihale 17/04/2017 Pazartesi günü aynı saat ve Ģartlarda tekrar 

edilecektir. 

3 - Teklif mektupları en geç 10/04/2017 Pazartesi günü saat 16.00’a kadar TĠGEM genel 

evrak servisine verilmiĢ olacaktır. 

4 - Ġhaleye ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

PARTĠ 

NO 

ĠHALE 

KONUSU 

ALANIN ADI 

TOPLAM 

MĠKTARI 

(M²) 

ĠHALE 

MUHAMMEN 

BEDELĠ TL/AY 

(KDV HARĠÇ) 

YILLIK 

MUHAMMEN 

KĠRA BEDELĠ 

TL/YIL 

ĠHALE 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNATI 

(TL) 

1 
KAPALI 

ALAN 
1.485 12.000,00 144.000,00 14.400,00 

 

5 - Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda ihalenin baĢlayacağı saate kadar 

Genel Müdürlük veznesine veya T.C. Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesindeki TR93 0001 

0017 4505 9943 7852 05 IBAN no’lu hesaba yatırılıp alınacak makbuz komisyonumuza ibraz 

edilecektir. 

6 - Ġhale, Teklif fiyatları, KDV hariç 1.485 m2 kapalı alanın tamamı için verilecektir. 

Böylece Ġhale, söz konusu kapalı alana en yüksek fiyatı teklif eden müĢteriye ihale edilecektir. 

Kapalı alanın bölünerek bir kısmına teklif verilmesi mümkün değildir. 

7 - Ġhale Ģartnamesi Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) adresinden temin edilebilir. 

8 - TĠGEM Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanuna tabi değildir. 

Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa da tabi 

olmayıp, ihale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0 312 417 84 70 - 80 

Fax: 0 312 425 59 55 

Ġlan olunur. 2783/1-1 
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KURU YONCA OTU ÜRETĠMĠ ĠÇĠN ARAZĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kazım Karabekir Tarım İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Kazım Karabekir Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğüne ait  

7.000 da arazi kuru yonca üretimi yapılmak üzere 5 (beĢ) yıllığına kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale, 12/04/2017 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Tarım ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, 

Merkez Alım-Satım ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmaması 

veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 19/04/2017 ÇarĢamba günü aynı saat ve 

Ģartlarda tekrar edilecektir. 

3 - Ġhaleye ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

PARTĠ 

NO 

ĠHALE 

KONUSU 

ALANIN ADI 

MĠKTAR 

(DEKAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

TL/DEKAR 

(KDV HARĠÇ) 

MUHAMMEN 

TUTAR 

TL/YIL 

ĠHALE 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNATI 

(TL) 

1 Arazi 7.000 50,00 350.000,00 17.500,00 

 

4 - Geçici teminatlar ihale saatine kadar Genel Müdürlük veznesine veya Halk Bankası 

Ankara Kurumsal ġubesindeki ĠBAN NO: TR30 0001 2009 4520 0013 0000 60 nolu hesaba 

yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.  

Ġhale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici 

teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici 

teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır). 

Ġhale ile ilgili kat’i teminat, KDV Hariç 1 (Bir) yıllık ihale tutarı kadar olacaktır. MüĢteri 

ayrıca, ĠĢletmede oluĢabilecek zarar - ziyanlar için KDV hariç 1 (Bir) yıllık ihale tutarı kadar ek 

teminat verecektir. 

5 - Ġhaleye girebilme Ģartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TĠGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 12/04/2017 tarih, saat 16.00’a kadar teslim edilecektir. 

6 - Ġhale ġartnamesi Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.NO: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili ĠĢletme Müdürlüğünden temin edilebilir. 

7 - TĠGEM, Bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi 

değildir. Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamı dıĢında yapılmakta olup, Ġhale TĠGEM Alım - Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır. 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No: 62   Bakanlıklar/ANKARA 

Tel: 0 312 417 84 70 - 80 

Fax: 0 312 425 59 55 

Ġlan olunur. 2784/1-1 
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MTA SONDAJ ĠġĠNDE ĠġÇĠ ÇALIġTIRILMAK ÜZERE 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

MTA Orta Anadolu III. Bölge (Kızılcahamam) Müdürlüğünden: 

21 KiĢi ile Sondaj ĠĢi ĠĢçilik Hizmet Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/146569 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KarĢıyaka Mah. Cumhuriyet Cad. No: 10   06890 

Kızılcahamam/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 736 1250 - 0 312 736 1251 

c) Elektronik posta adresi  : k.hamam@mta.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 21 KiĢi ile Sondaj ĠĢi ĠĢçilik Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Ankara Ġli Sincan Ġlçesi Türkobası Mah. ve Civarı 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 5 (beĢ) takvim günü içinde iĢe 

baĢlanacak olup, iĢin süresi 15.04.2017 - 23.06.2016 

tarihleri arası 2 Ay 9 Gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/04/2017 Cuma Günü saat: 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri: 

Son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan ihale konusu iĢ veya benzer iĢlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. Kamu veya özel sektörde gerçekleĢtirilen personel çalıĢtırılmasına dayalı hizmet 

iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.-,(Elli) Türk Lirası karĢılığı 

aynı adresten satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların Ekap’a kayıtlı olması ve ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Bölge Müdürlüğü KarĢıyaka Mah. 

Cumhuriyet Cad. No: 10 Kızılcahamam / Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 

adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 

iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 2789/1-1 
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ESKĠġEHĠR ġEHĠR HASTANESĠ YAPIM ĠġLERĠ ĠLE ÜRÜN VE HĠZMETLERĠNĠN 

TEMĠN EDĠLMESĠ ĠġĠNE ĠLĠġKĠN ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 

DANIġMANLIK HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Sağlık Bakanlığından: 

EskiĢehir ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi ĠĢine 

ĠliĢkin Ġzleme ve Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi 6428 Sayılı ―Kamu Özel ĠĢ Birliği 

Modeli Ġle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması Ġle Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun‖ kapsamında açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 65 49 - 0 312 585 64 94 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

2 - Ġhale konusu danıĢmanlık 

     hizmet iĢinin 

a) Niteliği, türü ve tutarı : EskiĢehir ġehir Hastanesi Yapım ĠĢleri Ġle Ürün ve 

Hizmetlerin Temin Edilmesi ĠĢine ĠliĢkin Ġzleme ve 

Değerlendirme DanıĢmanlık Hizmet Alımı kapsamında 

teknik Ģartnamede belirtilen hizmetlerin; konusunda 

deneyimli bir firmadan alınması olup, ĠĢin teknik 

özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleĢme ekinde yer alan 

ve ihale dokümanını oluĢturan belgelerde düzenlenmiĢtir. 

b) Yapılacağı yer : Teknik MüĢavirlik Hizmetleri kapsamında yer alan 

tasarım denetimini kendi bürolarında ve/veya Ankara’da 

bürosu yoksa kuracağı irtibat bürosunda, yapım 

denetimini Yüklenici’nin Proje’ye ait Ģantiyesinde ve 

DanıĢman tarafından kurulacak olan Ģantiye kontrollük 

ofisinde sürdürecektir (telefon, fax, elektrik, su, gaz 

giderleri ve diğer tüm giderler, tefriĢ, büro makinaları, 

kırtasiye vb. DanıĢman tarafından karĢılanacaktır). 

c) ĠĢin baĢlama ve bitirme tarihi : ĠĢler’in süresi; 5,5 (beĢbuçuk) yıl olup DanıĢman’a yer 

teslim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde 

baĢlayan, 6 (altı) ayı kesin projelerinin tamamı ve 

uygulama projelerinin bir kısmı aĢaması için, Yüklenici 

tarafından inĢaat ruhsatının alınmasından sonra Proje’ye 

ait yer teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yılı inĢaat (yapı 

denetimi) aĢaması ile kabul aĢaması (bu aĢamada 

uygulama projelerinin geri kalan kısmı da birlikte 

yürütülecektir) için, 2 (iki) yılı iĢletmeye geçiĢi 

müteakip Nihai Tamamlama Belgesi’nin imzalanmasına 

kadar geçecek olan süredir. 
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3 - Ġhalenin 

a) Usulü : 6428 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin altıncı bendine 

ve Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel ĠĢbirliği Modeli ile 

Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına 

Dair Uygulama Yönetmeliğinin 16’ncı maddesinin 

birinci fıkrasının a bendine göre açık ihale usulü. 

b) Yapılacağı yer : Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü 

Kamu Özel ĠĢbirliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp 

Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - Ankara 

c) Tarihi ve saati : 03.05.2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler. 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret 

ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin. 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen standart forma uygun teklif mektubu ve 

eki fiyat teklif formları. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen bilgi formları. 

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci 

mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 

son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren standart forma uygun belge. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler. 

Ġsteklinin, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, 4.500.000,00 TL’den az olamaz.  

Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler. 

Ġsteklilerin veya ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her birinin sağlam 

bir malî yapıya sahip olduklarını bağımsız denetim firmaları veya yeminli mali müĢavir 

tarafından onaylanmıĢ malî tabloları ile kanıtlamaları zorunludur.  

Ġsteklilerin ihale ilanının yayınlandığı yıldan önceki son beĢ yıllık ortalama cirolarının 

6.000.000,00-TL’den daha düĢük olmaması gerekmektedir.  

Ġstekliler, son beĢ yıllık döneme iliĢkin olarak bağımsız denetim firmaları veya yeminli 

mali müĢavirlerce onaylanmıĢ malî tabloları sunması gerekmektedir.  Söz konusu mali tablolar 

bilanço esasına tabi teĢebbüsler için özet bilanço ile serbest meslek erbabı için serbest meslek 

kazanç defterinden oluĢmalıdır. 

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

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler. 

Ġsteklilerin; ilk ilan tarihinden itibaren geriye doğru son on beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri 

tamamlanan, ilk yatırım maliyeti asgari 175.000.000,00 TL veya ilan tarihindeki T.C Merkez 

Bankası kurundan dönüĢüm yapılarak hesaplanan tutara eĢdeğer yapımla ilgili benzer bir iĢin;  

DanıĢmanlık hizmetini en az %80’ i oranında gerçekleĢtirmek koĢuluyla, ihale konusu bir 

iĢi veya benzer bir iĢi gerçekleĢtirmeleri asgari Ģart olarak istenmektedir.  

Değerlendirmede, isteklilerin tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ iĢ deneyimleri dikkate 

alınır. Birden fazla iĢ deneyimi, bunlar benzer iĢlere ait olsa dahi toplanarak değerlendirilmez. 

4.3.2. Personel Durumu KoĢulu. 

4.3.2.1. Yatırım Dönemi Teknik Personel Durumu 

4.3.2.1.1. Kilit personel 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Kilit Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.1.2. Taahhüt Teknik Personel. 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen Taahhüt Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 

4.3.2.2. ĠĢletme Döneminde Teknik Personel Durumu 

Ġhale konusu DanıĢmanlık Hizmetleri için ihale dokümanında pozisyon ve nitelikleri 

belirtilen ĠĢletme Dönemi Teknik Personelin çalıĢtırılması istenmektedir. 
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4.3.3. Metodoloji ve Organizasyon Yapısı 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri çalıĢma planı ve yöntem (Metodoloji) ile proje 

yönetim ve organizasyon yapısını açıklayan bir raporu teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.4. Organizasyon Planı ve ĠĢ Programı 

Ġsteklilerin, iĢin yönetim ve organizasyonu için önerdikleri ―Organizasyon Planı’’ ve 

Teknik Personele ait zaman çizelgesi ile çalıĢma planlarını gösterir ―ĠĢ Programı’’nı teknik 

teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.3.5. Yönetim ve Teknik Personel Kadrosu 

Ġstekliler, ihale konusu iĢ için önerdikleri Yönetici Kadrosu ve Teknik Personel için 4.3.2. 

maddesinde belirtilen belgeleri teknik teklifleri içerisinde vereceklerdir. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.4.1. Bu ihalede iĢ deneyiminde kullanılacak benzer iĢ; Kamu Özel ĠĢbirliği [Public 

Private Partnership (PPP), Private Finance Initiative (PFI), Privately Financed Projects (PFP), vb.] 

Modeli ile yapılmıĢ Sağlık Tesisi yapım iĢinin kontrolörlük ve/veya denetim danıĢmanlığını 

yapmıĢ olmak benzer iĢ olarak değerlendirilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dıĢındaki unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir. 

6 - Ġhale, yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde 

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve iĢin adı belirtilerek Sağlık Bakanlığı 

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara Kurumsal ġubesi TR83 0001 2009 

4520 0044 0000 15 hesap numarasına 5.000,00.-TL yatırıldıktan sonra idarenin adresinden ihale 

dokümanı temin edilebilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Kamu Özel ĠĢ Birliği Daire BaĢkanlığı Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay - 

Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

11 - Birden fazla gerçek veya tüzel kiĢi iĢ ortaklığı oluĢturmak suretiyle ihaleye teklif 

verebilir. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 2744/1-1 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

YAġAM MERKEZĠ ĠRTĠFAK HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Madde 1 - Ġhale konusu taĢınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı, 

a) Niteliği : Kampüs içerisinde bulunan 4.286,78 m² alan 

üzerinde bodrum, zemin ve birinci kattan oluĢan 

bina yapımı ve çevre düzenlemesi içeren; YaĢam 

Merkezi Yapımı ve ĠĢletilmesi. 

b) Yeri : Üniversitemiz kampüsü içerisi, Kayseri Ġli, 

Melikgazi Ġlçesi, KöĢk dağı Mahallesi, 106 

pafta, 1370 ada, 105 numaralı parselin 4.249,34 

m².si ve 1370 ada, 35 numaralı parselin 37,44 

m².si olmak üzere toplam 4.286,78 m² 

yüzölçümüne sahip alan üzerinde. 

c) Miktarı, Hakkın Süresi : 22 (yirmi iki) yıl süreli irtifak hakkı tesisi. 

Madde 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı veya görülebileceği, 

Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif 

verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Ġhale dokümanı 

satıĢ bedeli alındı belgesi karĢılığında Strateji ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine 

yatırılacaktır.) 

a) Ġhale dokümanının görülebileceği yer : Erciyes Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

b) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi : http://www.erciyes.edu.tr 

c) Ġhale dokümanının satın 

    alınabileceği yer : Erciyes Üniversitesi Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı 

d) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli : 250,00.-TL 

Madde 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı, 

a) Ġhalenin yapılacağı adres : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı Talas Yolu 5. Km 

Rektörlük Binası 4. Kat 38039 KAYSERĠ 

b) Tekliflerin sunulacağı adres : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı Talas Yolu 5. Km 

Rektörlük Binası 4. Kat 38039 KAYSERĠ 

c) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 19/04/2017 ÇarĢamba Günü 

d) Ġhale (son teklif verme) saati : 10.00 

e) Ġhale komisyonunun toplantı yeri : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı Toplantı Salonu. 

f) Ġhale, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

(irtifak hakkı muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır. 

g) Aynı kanunun 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki hükümler sırasıyla uygulanacak, 

geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya 

yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

h) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. 
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ı) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve 

kesin teklif olarak kabul edilecektir. 

i) Ġhale (son teklif verme) saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

j) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas 

alınır. 

Madde 4 - Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı, 

a) Ġlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 42.868,00-TL (kırkikibinsekizyüzaltmıĢsekiz 

TürkLirası)dir. 

b) Geçici teminat miktarı 

- Ġlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 42.868,00-TL- (%3 geçici teminat 1.286,00-TL), 

- ĠnĢaatın muhammen bedeli 10.965.028,80-TL (%3 geçici teminat 328.951,00-TL), 

- Toplam muhammen bedel 11.007.896,80-TL olup, 

- Toplam % 3 geçici teminat miktarı 330.237,00-TL’dir. 

c) Ġstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanuna göre geçici teminat olarak 

kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da Üniversitemiz 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesine ihale saatine kadar yatırabilirler. Geçici teminat, 

mektup olarak verilecekse süresiz olmalıdır. 

Madde 5 - Ġsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu, 

Ġhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ve bu Kanunun  

74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen Ģartları taĢımaları, aĢağıda 

istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir. 

a. ġartname ekinde yer alan örneğe (EK-1 formu) uygun olarak hazırlayacakları teklif 

mektubu. 

b. Yasal yerleĢim yeri sahibi olduklarına iliĢkin belge, (Gerçek kiĢiler için Nüfus 

Müdürlüklerinden, Tüzel KiĢiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir belge ile 

belgelendirilecektir.) 

c. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (Ġstekli tarafından Ģartname ekinde yer 

alan EK-2 Formuna uygun bir dilekçe ile belgelendirecektir.) 

d. Gerçek kiĢilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

gösteren belge, (Ġlgisine göre nüfus cüzdanı ve vergi kimlik kartının aslı veya noter tasdikli sureti) 

e. Adli sicil belgesi. 

- Gerçek kiĢi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınacak adli sicil belgesi. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği oluĢturan gerçek kiĢilerin Türkiye Cumhuriyeti 

Savcılığından alınacak adli sicil belgeleri. 

f. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve ilgili meslek odası 

belgesi; 

- Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge; 

g. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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- Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

h. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

ı. ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iĢ ortaklığı beyannamesi ( EK-3 Formu ) ve 

ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, 

i. Erciyes Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı veznesi veya banka hesabına 

yatırılmıĢ geçici teminata ait banka dekontu veya alındı makbuzu veya usulünce düzenlenen 

geçici teminat mektubu, 

j. Ġhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya alındı makbuzu. 

k. Ġhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dosyası ile 

birlikte sunulması zorunludur. Yer Görme Belgesi Erciyes Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik 

Daire BaĢkanlığı tarafından düzenlenecektir. (Ek-4 Formu) 

l. Teknik personel taahhütnamesi (ġartname ekinde yer alan örneğe (EK-5 Formu) uygun 

olarak hazırlanacaktır.), 

m. Ġlan tarihi ile ihale tarihi arasındaki dönemde alınmıĢ; kredi borcunda temerrüde 

düĢmediğine dair kanıtlayıcı belge, 

n. Ġhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair belge, 

o. Ġhale tarihi itibariyle SGK borcunun bulunmadığına dair belge, 

Madde 6 - Ġhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. 

Ġlan olunur. 2619/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Gümüşhane Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünden: 

1 - GümüĢhane Ġli, Merkez Ġlçe, Arzular Mahallesinde bulunan 103 ada, 47 parsel nolu ve 

25.586,04 m2 yüzölçümlü, ham toprak vasıflı mülkiyeti Maliye Hazinesine ait taĢınmaz 

18/04/2017 günü saat 10.00’da, Defterdarlık Milli Emlak Müdürü Odasında (Valilik 3. Kat) 

toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesine göre AÇIK 

TEKLĠF USULÜ ile satıĢ ihalesi yapılacaktır. 

2 - TaĢınmazın tahmini bedeli 3.222.000,00.- (Üçmilyonikiyüzyirmiikibin) TL, Geçici 

Teminatı 805.500,00.- (SekizyüzbeĢbinbeĢyüz) TL’sıdır. TaĢınmaz mal imar planında sanayi 

alanı olarak ayrılmıĢ ve üzerinde 60,82 m2’lik bir adet hazineye ait su deposu mevcut olup, 

depoya gelen suyun idare ile ilgisi bulunmamaktadır. TaĢınmazın depo ile birlikte toplam 

14.634,46m2 lik kısmı malzeme sahası olarak kullanılmaktadır. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale gün ve saatine kadar; 

- 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 26’ıncı maddesi uyarınca yukarıda miktarı yazılı 

aĢağıda belirtilen değerlerden birinin Geçici Teminat olarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne 

yatırmaları ve alındı aslının diğer istenilen belgeler ile birlikte Ġhale Komisyonuna teslim etmeleri 

gerekir. 

a) Tedavüldeki Türk Parası, 

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 

c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet Ġç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiĢ ise, bu iĢlemlerde 

anaparaya tekabül eden satıĢ değerleri esas alınır.), 
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ç) TaĢınmaz satıĢ ihalelerinde, dıĢarıda yerleĢik kiĢiler ile geçimini yurt dıĢında temin 

eden Türk vatandaĢlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen 

konvertibl döviz. 

d) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiĢ teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç 

unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuĢturma yapılması için Bakanlığa intikal 

ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka Ģubesince verilen teminat mektupları 

toplamı ile aynı Ģubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri 

kredi kuruluĢlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, 

yukarıdaki miktarlara dâhil değildir. 

e) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dıĢındaki teminatların 

istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale 

komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra 

ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları 

hemen geri verilir. 

4 - Ġhaleye ĠĢtirak edeceklerin; 

a) Yasal yerleĢim yeri sahibi olmaları, 

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, 

c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarasını gösterir fotoğraflı Nüfus cüzdanı veya 

herhangi bir kamu kuruluĢunca tasdikli T.C. Kimlik numarasını gösterir kimlik kartı, pasaport 

gibi yanlarında bulundurmaları , tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, 

d) Özel hukuk tüzel kiĢilerinin, yukarıda belirtilen Ģartlardan ayrı olarak, idare 

merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi 

odasından yahut benzeri meslekî kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı 2017 yılı içinde alınmıĢ sicil kayıt 

belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya 

vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kiĢilerinin ise, yukarıdaki 4/ (b), (c) ve (d) bentlerinde 

belirtilen Ģartlardan ayrı olarak tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak 

kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir. 

5 - Posta ile yapılacak müracaatlarda tekliflerin 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. 

maddesine uygun olarak hazırlanması ile ihale gün ve saatine kadar yukarıda belirtilen Komisyon 

BaĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Bu saatten sonra ulaĢan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Hazine taĢınmazlarının satıĢı KDV’den istisna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de 

tabi değildir. SatıĢ bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar 

dıĢında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi ve talep edilmesi durumunda bedelin en az dörtte biri peĢin, 

kalanı en fazla iki yılda, en fazla 8 eĢit taksit halinde kanunî faizi ile birlikte, alıcının belirteceği 

tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir. 

7 - Ortak giriĢim olması halinde komisyona 2017 yılı Noter tasdikli ortak giriĢim 

beyannamesi ibraz edilecektir. 

8 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname ve ekleri mesai saatleri içinde GümüĢhane Defterdarlığı Milli 

Emlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbest 

olup, Ġhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve www.gumushanedefterdarligi.gov.tr adresinden 

görülebileceği ilan olunur. 2751/1-1 
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380/154/33 kV ÇAN HAVZA TRAFO MERKEZĠ PROJESĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih:  

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

Ġhale Referansı : DB.ATT.24 

1 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), Uluslararası Ġmar ve 

Kalkınma Bankasından değiĢik para birimlerinde Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (IBRD 

83710-TR) Projesi için bir ikraz temin etmiĢtir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 

380/154/33 kV Çan 380 Havza Trafo Merkezi sözleĢmesi kapsamındaki uygun ödemeler için 

kullanılması planlanmıĢtır.  

2 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aĢağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma iĢi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Trafo merkezinin tesis ve teçhizatının temini, testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki 

gerekli hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inĢaat iĢleri, devreye alma, saha testleri 

ve 380/154/33 kV Çan 380 Havza Trafo Merkezinin istenen çalıĢma koĢullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek AĢamalı Ġhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - Ġlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aĢağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), 

TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yrd. (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2 Kat: 15, Oda No: 15030 

Çankaya - ANKARA / TÜRKĠYE  

Tel. : +90 312 203 89 11  

Faks : +90 312 203 82 88 

e-posta : bilal.cirak@teias.gov.tr  

4 - Ġhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aĢağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

baĢvuru yapılarak alınabilir. 

Banka Ġsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı : Vakıfbank Kızılay ġubesi, No: 00158048000941781 

IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL Hesabı : Vakıfbank TEK Büro ġubesi, No: 00158007281639948 

IBAN No : TR880001500158007281639948 

5 - SözleĢmenin ―Genel KoĢulları‖nın ―Teklif Verme KoĢulları‖ndaki hükümler Bankanın 

Standart Ġhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

ĠĢlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 17/05/2017 tarihinde saat 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

aĢağıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 300.000,- (üçyüzbin) EURO 

ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 17/05/2017 tarihinde saat 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  2801/1/1-1 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR  

IFB No : DB.ATT.24 

1 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) has 

received a Loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) in 

various currencies. It is intended that part of the proceeds of this loan will be applied to eligible 

payments under the contract for 380/154/33 kV Çan 380 Havza Air Insulated Substation (AIS).  

2 - The TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) now 

invites sealed bids from eligible bidders for the construction and completion of following Work: 

Supply of substation Goods testing, transport, delivery, services required at customs and storage 

at site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

380/154/33 kV Çan 380 Havza Air Insulated Substation. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

TRADE DEPARTMENT,  

Bilal ÇIRAK, Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, 15th Floor, Room No: 30 

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Phone : +90 312 203 89 11  

Fax : +90 312 203 82 88 

e-mail : bilal.cirak@teias.gov.tr  

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar : Vakıfbank Kızılay Branch, No: 00158048000941781  

IBAN No : TR350001500158048000941781 

TL : Vakıfbank TEK Bürosu ġb., No: 00158007281639948  

IBAN No : TR880001500158007281639948  

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before at 2:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 17 May 2017 and must be accompanied by a security of 300.000,- Euros equivalent 

(threehundredthousand Euros)  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

17 May 2017 at 2:00 p.m. (Turkey Local Time) at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  2801/2/1-1 
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CAZĠBE MERKEZLERĠ PROGRAMI KAPSAMINDA KALAN ĠLLERDE YER ALAN 

FĠRMALAR ĠÇĠN AÇIK SATIġLARA AĠT KATALOG ĠLANI 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

―CAZĠBE MERKEZLERĠ KATALOĞU KAPSAMINDAKĠ FĠRMALARDAN 

GERÇEKLEġTĠRĠLECEK AÇIK SATIġLARA AĠT SATINALMA SÖZLEġMESĠ‖ 

ĠMZALAMAK ÜZERE MÜRACAAT EDECEK FĠRMALARIN YERĠNE GETĠRMELERĠ 

GEREKEN HUSUSLAR ĠLE BU FĠRMALARDAN ĠSTENĠLEN DOKÜMANLAR 

I. GENEL ġARTLAR ve KURALLAR: 

1 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun Ek 9 uncu maddesi gereğince mal alımlarının 

bölgesel kalkınmanın sağlanmasına yönelik olarak tedarik edilmesini teminen Cazibe Merkezleri 

programına dahil olan firmalar için "Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan 

GerçekleĢtirilecek Açık SatıĢlara Ait Satınalma SözleĢmesi" hazırlanmıĢtır.  

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, bölgesel kalkınma programları kapsamında 

üretilen malları ana statüsünde yer alan mallarla sınırlı kalmaksızın kamu kurum ve kuruluĢlarının 

talebi doğrultusunda temin edecek olup, ayrıntılı listesi Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde 

(www.dmo.gov.tr) yayımlanan ―Kataloğa Alınacak Malzeme ÇeĢitleri Listesi (CMK)‖ndeki (Ek-

6)'da yer alan ürünlerle Katalogda yer almak isteyen üretici/imalatçı durumundaki firmalarla 1 yıl 

süreli ―Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan GerçekleĢtirilecek Açık SatıĢlara 

Ait Satınalma SözleĢmesi‖ (Ek-5) akdedilecektir.  

ĠĢbu katalog kapsamında yer alacak olan firmaların üretim yerlerinin Adıyaman, Ağrı, 

Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, GümüĢhane, 

Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, MuĢ, Siirt, ġanlıurfa, ġırnak, Tunceli veya Van illerinin 

sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir.  

Bu sözleĢme kapsamında, firmaların üretim adresinin bulunduğu il ve firmaların 

belirleyeceği diğer illerde yer alan müĢterilerin talepleri karĢılanabilecektir. Firmaların taleplerini 

karĢılamayı taahhüt ettikleri müĢterilerin bulunduğu iller firma tarafından "EK-7 SipariĢ ve 

Teslimat Ġlleri Tablosu (CMK)" (Ek-7)'de belirtilecektir.  

Cazibe Merkezleri Kataloğuna müracaat edecek olan firmaların, teklif edeceği ürünlerin 

ekte bulunan (EK-6) "Kataloğa Alınacak Malzeme ÇeĢitleri Listesi (CMK)"nde yer alması 

gerekmekte olup, listede olmayan ürünlere ait baĢvurular kabul edilmeyecektir.  

Ancak, firmalar söz konusu listede yer almadığı halde, Ofis tarafından ilan edilecek sektör 

ve ürün grupları kapsamında yer alan ürünlerin listeye dahil edilmesi için müracaat 

edebileceklerdir. Teklif konusu ürünler, katalogda yer alabilme koĢulları, piyasadaki pazar payları 

ve gerekli görülen diğer hususlar yönünden araĢtırılacak olup, Ofis tarafından uygun görülenler 

bu listeye dahil edilecek, uygun görülmeyen ürünlere iliĢkin baĢvurular reddedilecektir.  

Ofisçe daha önce açıklanan sektör ve ürün gruplarına yeni bir ürün grubu ya da ürün 

eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus ayrıca duyurulacaktır.  

2 - Yukarıda belirtilen illerde üretim yapan firmalar Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer 

almak üzere her zaman müracaatta bulunabilecektir.  

Müracaatta bulunacak olan firmalar, aĢağıda belirtilen dokümanları ihtiva edecek Ģekilde 

hazırlayacakları dosyayı, ekte yer alan (EK-9) baĢvuru dilekçelerinin ekinde, sözleĢme yapmak 

üzere Katalog Daire BaĢkanlığına ya da üretim yerlerinin görev alanı içinde yer aldığı Bölge 

Müdürlüğüne/Ġrtibat Bürosuna bizzat baĢvurabileceklerdir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir.  



29 Mart 2017 – Sayı : 30022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

a) Cazibe Merkezleri Kataloğunda yer almak üzere yapılacak müracaatlarda, istenilen 

evrakları Ofisçe belirtilen süre içerisinde tamamlamayan tedarikçilerin baĢvuruları red edilecek 

olup, aynı ay içinde ikinci baĢvuruları kabul edilmeyecektir.  

b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmanın 11.02.1959 tarih ve 7201 

sayılı Tebligat Kanunu ile "Elektronik Tebligat Yönetmeliği" uyarınca kayıtlı elektronik posta 

adresinin (...@.......kep.tr) olması gerekmektedir.  

3 - a) Katalogda yer alması istenen ürünlerin, piyasada satıĢı yapılan ürünlerden olması 

gerekmektedir. Ofis, firmayı veya firmalarca teklif edilen ürünü/ürünleri kataloğa alıp almamakta 

serbest olup, baĢvuruları uygun görülmeyen ve gerekli Ģartları sağlamayan firmaların müracaatları 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

b) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmaların teklif etmiĢ olduğu ürünlerle 

ilgili olarak idari, ticari veya üretimle ilgili herhangi bir faaliyetinin olmadığının Ofisçe tespit 

edilmesi halinde baĢvuruları değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

c) Katalogda yer almak üzere müracaatta bulunan firmalardan istenilen Ayrıntılı Bilanço 

ve Gelir Tablosunun incelenmesi sonucu mali durumlarının uygun olmadığı tespit edilenlerin 

müracaatları değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

4 - Katalogda yer alması uygun görülen firmaların, cezalı ve ihalelere katılmaktan yasaklı 

olup olmadığı hususlarında 04.01.2002 tarih ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 05.01.2002 

tarih ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Firmalar, 

katalog kapsamında yapılacak alımlarda ve ihalelerde, ihaleden yasaklanmayı gerektirecek 

nitelikte yasak fiil ve davranıĢta bulunamazlar.  

5 - SözleĢme imzalanması kararlaĢtırılan ve bu amaçla davet edilen firma, kendisine Ofis 

tarafından gönderilen davet yazısının bildirim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde gerekli 

iĢlemleri tamamlayarak ―Cazibe Merkezleri Kataloğu Kapsamındaki Firmalardan 

GerçekleĢtirilecek Açık SatıĢlara Ait Satınalma SözleĢmesi‖ni imzalamak zorundadır. Bu süre 

zaruret halinde isteklinin talebi ve Ofisçe de kabulü halinde uzatılabilir. Aksi takdirde firmanın 

katalog baĢvurusu reddedilecek ve bir sonraki müracaat döneminde de baĢvurusu kabul 

edilmeyecektir.  

Katalog sözleĢmesi imzalamak üzere müracaatta bulunan firmalar, sözleĢme 

imzalanıncaya kadar ürün ilavesi teklifinde bulunamazlar.  

SözleĢme imzalayan firmalar mevcut sözleĢmelerine ilave ürün tekliflerini her zaman 

yapabilirler. Ancak aynı ay içinde bir defadan fazla ilave ürün teklifinde bulunamazlar.  

6 - BaĢvuru yapıldıktan sonra Ofisçe yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen 

eksikliklerin verilen sürede tamamlanamaması sebebiyle veya ilandaki diğer nedenlerle 

müracaatları reddedilen firmalar, baĢvuru esnasında tevdi ettikleri evrakı bu sürenin bitiminden 

itibaren 10 gün içerisinde teslim almak zorundadırlar. Süresi içerisinde teslim alınmayan belgeler 

Ofisin herhangi bir sorumluluğu olmamak kaydıyla, posta yoluyla ilgili firmaya gönderilecektir.  

7 - Kataloğa alınacak malzeme çeĢitleri ve katılım Ģartlarına iliĢkin daha geniĢ bilgi 

Katalog Daire BaĢkanlığından veya Bölge Müdürlükleri/Ġrtibat Bürolarından temin edilebilir.  

8 - AĢağıda sayılanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya 

baĢkaları adına yaptıkları müracaatlar hiçbir Ģekilde kabul edilmeyecektir.  



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

a) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ve diğer 

kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla 

kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar (yasaklılık süresi boyunca).  

b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, 

örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüĢvet verme 

suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.  

c) Ġlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.  

ç) Fason üretimi ve anlaĢmalarıyla katalogda yer almak isteyenler.  

d) Genel Müdürlüğümüzce belli bir süre ile Ofis ihalelerine iĢtirak ettirilmemesine 

ve/veya kataloga baĢvurmamasına karar verilenlerden süresi devam edenler.  

e) Müracaat tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki 

faaliyetten men edilmiĢ olanlar.  

f) BaĢvuru tarihinden önceki beĢ yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla 

hüküm giyenler.  

g) Ġflası ilan edilmiĢ, zorunlu tasfiye kararı verilmiĢ, borçlarından dolayı mahkeme idaresi 

altına alınmıĢ, konkordato ilan etmiĢ ve hakkında ―iflasın ertelenmesi kararı‖ verilmiĢ olanlar.  

ğ) Ofisin ihale yetkilileri ile satınalma ve katalog komisyonlarında görevli kiĢiler.  

h) Ofisin katalog konusu ürünleriyle ilgili her türlü ihale, satınalma ve katalog iĢlemlerini 

hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.  

ı) (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen Ģahısların eĢleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci 

dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. 

i) (ğ), (h) ve (ı) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile ortağı oldukları Ģirketleri (bu 

kiĢilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına 

sahip olmadıkları anonim Ģirketler hariç). 

j) Ofis bünyesinde bulunan veya Ofis ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ olursa olsun vakıf, 

dernek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak oldukları Ģirketler,  

k) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu, Millî Ġstihbarat TeĢkilatı veya 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kiĢiler,  

l) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları 

ĠĢler Hakkında Kanun uyarınca Ofiste iki yıl görev yapmıĢ olanlardan hangi sebeple olursa 

ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten baĢlayarak üç yıl süreyle görev ve ve faaliyet alanlarıyla ilgili 

konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak baĢvuruda bulunamazlar, komisyonculuk ve 

temsilcilik yapamazlar.  

Buna rağmen katalog sözleĢmesi imzalamak üzere müracaat eden firmaların talepleri red 

edilir. Ayrıca, bu durumda olup da müracaat aĢamasında tespit edilemeden sözleĢme yapılmıĢsa, 

sözleĢmenin feshine iliĢkin hükümleri uygulanır. 

II - BAġVURUDA BULUNACAK FĠRMALARDAN ĠSTENĠLEN DOKÜMANLAR 

ĠLE BU FĠRMALARIN YERĠNE GETĠRMELERĠ GEREKEN SAĠR HUSUSLAR:  

Katalogda yer almak üzere baĢvuruda bulunacak firmaların aĢağıda sayılan belgeleri 

tamamlayarak Ek-9 dilekçe ekinde Katalog Daire BaĢkanlığına veya Bölge/Ġrtibat Büro 

Müdürlüklerine baĢvuru yapmaları gerekmektedir.  
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1 - Ticaret, Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf ve Sanatkar Siciline Kayıt Belgesi,  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkâr 

siciline kayıtlı olduğuna iliĢkin firmanın Ofis’e müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay 

önceki tarihte düzenlenmiĢ olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi 

Odasından alınmıĢ ve firmanın Ofise müracaat tarihi esas alınmak üzere en geç bir ay önceki 

tarihte düzenlenmiĢ olan oda belgesi ve mesleki faaliyetten men edilmediğine dair belge.  

2 - Ticaret Sicili Gazetesi; ġirket Ana SözleĢmesi ve değiĢiklikleri ile ortakların en son 

durumu ile temsile yetkili olanları gösterir nüsha, Ayrıca; firmanın, Ģahıs Ģirketi olması halinde 

ortaklarının tamamının, sermaye Ģirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

olan ortağının; gerçek veya tüzel kiĢi ortak olmalarına göre, ortak oldukları Ģahıs Ģirketleri ile 

sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları sermaye Ģirketlerinin ortaklık durumlarını 

gösterir nüshaları.  

3 - Temsil Belgeleri;  

a) Tüzel kiĢiliklerde tüzel kiĢiliği temsil ve ilzama yetkili olunduğuna iliĢkin müstenidatın 

da yer aldığı noter tasdikli imza sirküleri.  

b) Vekâleten katılma halinde, noter onaylı vekâletname ile vekâleten katılanın noter 

onaylı imza beyannamesi.  

4 - Gerçek veya tüzel kiĢilikte, temsile yetkili olanların ayrı ayrı, hileli iflas etmediklerine, 

12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya 

örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüĢvet 

verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmadıklarına, ilan tarihinden önceki beĢ yıl içinde, 

mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair adli sicil kaydı.  

5 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu ile 

diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan 

yasaklı olmadıklarına dair yazılı taahhütname.  

6 - Ġflası ilan edilmiĢ, zorunlu tasfiye kararı verilmiĢ, borçlarından dolayı mahkeme 

idaresi altına alınmıĢ, konkordato ilan etmiĢ ve hakkında ―iflasın ertelenmesi kararı‖ verilmiĢ 

durumda olmadıklarına dair belge aslı.  

7 - SözleĢme düzenlenmesi sırasında baĢvuru sahibinin kesinleĢmiĢ ve vadesi geçmiĢ 

sosyal güvenlik primi borcunun olmaması gerekmektedir. (Bu husus Ofis yetkililerince 

sorgulanacak ve borcunun bulunması halinde firma ile sözleĢme yapılmayacaktır.) 

8 - SözleĢme düzenlenmesi sırasında kesinleĢmiĢ ve vadesi geçmiĢ vergi borcu 

olmadığına dair, bağlı olduğu vergi dairesinden alınmıĢ belge.  

9 - Katalogda yer almak üzere müracaat edecek firmanın;  

a) Sanayi ve Ticaret Odalarınca veya esnaf ve sanatkarlar için kayıtlı oldukları esnaf ve 

sanatkarlar odalarınca düzenlenecek Kapasite Raporu. (Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı 

olduğu yerlerde, sanayi odasınca düzenlenecek kapasite raporları kabul edilecektir. Ancak sanayi 

odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların ticaret odasınca düzenlenen kapasite raporları, 

çalıĢma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınai iĢletmelerin tesisin bulunduğu yerdeki 

odaca düzenlenen kapasite raporları kabul edilecektir.)  

b) Türk Patent Enstitüsünden alınmıĢ ―Marka Tescil‖ belgesi (Marka Tescil Belgesi 

olmayan firmaların baĢvuru yaptığı tarihten itibaren en geç altı (6) ay içinde sözkonusu belgeleri 

ibraz edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları iĢleme alınacaktır. 
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Verilen süre içerisinde belgenin getirilmemesi halinde ilgili ürünlerin sözleĢme imzalanmıĢ ise 

satıĢları askıya alınacak, baĢvurusu devam ediyorsa iĢlemleri durdurulacaktır.).  

c) Katalogda yer alması istenilen tüm ürünlerin her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının 

kendilerine ait olduğunun ve bu konudaki tüm hak ve yükümlülüklerin yerine getirildiğinin 

ayrıca, bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle Ofisin herhangi bir zarara 

uğraması halinde (diğer tüm hakları saklı kalmak üzere) ise Ofisin uğradığı her türlü zararın 

karĢılanacağına dair taahhütname. 

10 - Ürün standardına iliĢkin uygunluk belgeleri;  

a) ―Kataloğa Alınacak Malzeme ÇeĢitleri Listesi (CMK)‖ olan Ek-6'nın; bilgisayarlar ve 

donanımları (yazılım grubunda yer alan ürünler hariç), büro malzeme makine ve aletleri, telefon 

santralleri, telefon, telsiz ve faks cihazları, görsel sunum ve iletiĢim cihazları, güvenlik ve alarm 

sistemleri, su soğutucuları ve buzdolapları (Soğuk hava depoları hariç), klimalar, ev ve benzeri 

yerlerde kullanılan; çamaĢır makineleri, çamaĢır kurutma makineleri, bulaĢık makineleri ve ocaklı 

fırın ana kırılımı ve alt kırılımında yer alan ürünlerden CE kapsamındaki ürünler için ―CE‖ iĢareti 

ve buna bağlı ―CE Uygunluk Beyanı‖ (Türkçe olmayan CE uygunluk beyanı için ayrıca Yeminli 

Tercüman tarafından çevrilmiĢ Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz 

edilecektir. Gerekli görülmesi halinde ―CE Uygunluk Beyanı‖na ilave olarak CE teknik dosyası 

da istenebilecektir.) veya bu maddenin (d) fıkrasında yer alan belgeler,  

b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında yer alan tüm yerli ve ithal ürünler için T.C. 

Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kaydının yapıldığına dair belge,  

c) Atatürk Resmi, Posteri, Büst ve Maskları için, T.C. BaĢbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Atatürk AraĢtırma Merkezi BaĢkanlığı’nca verilen uygunluk belgesi,  

ç) Bu maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan ürünler dıĢındaki tüm ürünlerde 

(Kataloğa Alınacak Malzeme ÇeĢitleri Listesinin 23.5 kırılımında yer alan soğuk hava depoları 

dahil);  

Türk Standartları Enstitüsünden alınmıĢ ürünün ilgili standarda uygunluğunu gösteren 

―Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)‖ veya Uygunluk Raporu, Türk Standardı 

bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Belgesi)] veya  

TÜRKAK veya uluslararası akreditasyon forumu (IAF) karĢılıklı tanıma anlaĢmalarında 

yer alan akreditasyon kuruluĢlarından biri tarafından akredite edilmiĢ bir belgelendirme kuruluĢu 

tarafından verilen ve TÜRKAK ―Akredite Belge Ġnceleme Formu‖ ile teyit edilmiĢ, ürünün ilgili 

Türk Standardına veya Avrupa Standardına veya Uluslararası Standardına uygunluğunu gösteren 

test raporunun (test sertifikası olmadan geçerli olmayacağı belirtilen test raporları için test 

sertifikası da ibraz edilecektir.) Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti (TÜRKAK 

tarafından akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢlarından alınan sertifikalar için, "Akredite Belge 

Ġnceleme Formu" gerekmemektedir.)  

Bu fıkra kapsamında yer alan ürünler için istenen ve sözkonusu belgeleri olmayan 

firmaların, baĢvuru yaptığı tarihtan itibaren en geç altı (6) ay içinde sözkonusu belgeleri ibraz 

edeceklerine dair taahhütname vermeleri halinde müracaat dosyaları iĢleme alınacaktır. Verilen 

süre içerisinde getirilmeyen belgelere iliĢkin ürünler sözleĢme imzalanmıĢ ise satıĢları askıya 

alınacak, baĢvurusu devam ediyorsa iĢlemleri durdurulacaktır. 

d) Bilgisayar Yazıcı Sarf Malzemeleri için; 

1) Firmanın ISO 14001:2004 standardına uygun ―Kalite ve Çevre Standartlarına‖ 

olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karĢılıklı tanıma 
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anlaĢmalarında yer alan akreditasyon kuruluĢlarından biri tarafından akredite edilmiĢ bir 

belgelendirme kuruluĢu tarafından verilen ve TURKAK ―Akredite Belge Ġnceleme Formu‖ ile 

teyit edilmiĢ belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,  

2) Firmanın EN ISO 9001:2008 veya ISO 9001:2008 standardına uygun ―Kalite Yönetim 

Sistemi‖ olduğunu gösteren TURKAK veya Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) karĢılıklı 

tanıma anlaĢmalarında yer alan akreditasyon kuruluĢlarından biri tarafından akredite edilmiĢ bir 

belgelendirme kuruluĢu tarafından verilen ve TURKAK ―Akredite Belge Ġnceleme Formu‖ ile 

teyit edilmiĢ belge; Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti,  

3) Katalogda yer almak üzere teklif edilen Toner/karkuĢ için her bir ürüne ait ISO/IEC 

19752 ve ISO/IEC 19798 sertifikalarının, mürekkep püskürtmeliler için ise her bir ürüne ait 

ISO/IEC 24711'de genel Ģartları belirtilen ISO/IEC 24712 sertifikalarının yeminli tercüme 

bürosundan alınan Türkçe tercümesinin aslı veya noter tasdikli sureti.  

e) Firmalarca teklif edilen ürünlerin, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan düzenlemelere 

uygun olduğu, insan sağlığı açısında zararı bulunmadığı hususu ile 29.06.2001 tarih ve 4703 

sayılı ―Ürünlere ĠliĢkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun"un ve bu 

Kanuna göre çıkarılmıĢ yönetmelik ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri ile Kanun’da 

düzenlenmemiĢ olan ancak aynı ürünü kapsayan teknik mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi 

hususundaki tüm sorumluluk firmaya aittir.  

11 - Garanti Belgesi; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri 

uyarınca düzenlenen Garanti Belgesi,  

Bu kapsama girmeyen ürünlerin, en az (2) iki yıl süre ile müracaatta bulunan firma 

garantisi altında olacağına dair taahhütname.  

12 - Teklif edilecek ürünün özelliği dolayısıyla kanuni bir zorunluluk olarak kullanımına 

ve satıĢına iliĢkin bulundurulması ya da alınması zorunlu diğer belgeler.  

13 - ―Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği‖ gereğince; Tanıtma ve kullanma 

kılavuzu düzenleme zorunluluğu olan her ürün için Türkçe kullanma kılavuzu (CD ortamında 

verilecektir).  

14 - Kataloğa müracaat edecek firmanın, varsa ürünlerini satan bayilere ait iletiĢim 

bilgilerinin yer aldığı liste.  

15 - SözleĢme ve sipariĢ Ģartlarında yer alan tüm sorumluluk ve yükümlülük sözleĢme 

imzalayan firma uhdesinde kalmak üzere gerektiğinde firma adına teslimat yapacak, para tahsil 

edecek, yetkili bayi listesi ve Noterden tasdikli bayilik sözleĢmesi (Listede yer alacak firmaların 

da kamu ihalelerine girmekten yasaklı olmadıklarının beyan edilmesi gerekir).  

16 - 5.000- TL tutarında kat’i ve süresiz teminat, (sözleĢme akdedilirken tevdi 

edilecektir.)  

17 - Teminat olarak kabul edilecek değerler aĢağıda sayılmıĢtır.  

a) Tedavüldeki Türk parası,  

b) Mevduat veya katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,  

c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler.  

(c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal 

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satıĢ değeri üzerinden teminat 

olarak kabul edilir.  
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Ġlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dıĢında faaliyette bulunan banka veya benzeri 

kredi kuruluĢlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 

düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.  

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir. Her ne suretle 

olursa olsun Ġdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 

18 - Ofisçe belirlenen formata uygun olarak (ana ürün gurupları ve alt kodlamalarına göre 

form üzerindeki notlar da dikkate alınarak) düzenlenmiĢ, ürün ve fiyat bilgilerini gösterir ―Ürün 

ve Fiyatlandırma Tablosu (CMK)‖ (EK-3) ile ürünlere ait teknik özelliklerin yer aldığı ―Ürüne 

Ait Teknik Özellik Formu (CMK)‖ (EK-4). (Bu formlar kaĢeli ve onaylı olacak ayrıca CD 

ortamında da tevdi edilecektir.)  

19 - Katalogda yer alması istenilen beher malzemenin; adı, cinsi, özellikleri, boyutları (en, 

boy ve derinlik ölçüleri) ve/veya hacmi, ağırlığı, teknik çizim ve özellikleri ve/veya projeleri, 

menĢei, resimleri, Türkçe ve Orijinal katalogları, broĢür vb. gibi ürünün tasarım ve tanıtımına esas 

teĢkil eden bilgi ve dokümanlar ile "Ürün ve Fiyatlandırma Tablosunda (CMK)" (EK-3) bulunan 

ilgili sütunlara ürünlere ait orijinal ürün kodları yazılacaktır.  

20 - Müracaat edecek olan firmalar, kendilerinin ve teklif ettikleri ürünlerinin katalogta 

yer alabilme koĢullarına uygun olup olmadığı ve/veya teklif edilen ürünlerin fiyatları ile ilgili 

olmak kaydıyla; Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilecek yetkililerin, firma iĢyerinde 

gerçekleĢtirilecek olanlar da dahil olmak üzere, her türlü inceleme, araĢtırma ve denetim 

yapmasına imkân sağlamak ve bu kapsamda istenecek bilgi, defter ve belgeleri vermek 

zorundadırlar. Aksi takdirde firmanın baĢvurusu reddedilecektir.  

Firmaların teklif edecekleri ürünlerden, numune istemek suretiyle Ofiste veya firmanın 

üretim/teĢhir alanında ya da daha önceden firma tarafından satıĢı yapılan yerde görülmek suretiyle 

incelenmesi kararlaĢtırılan ürün grupları içerisinde yer alanların, Ofis tarafından firmaya gerekli 

bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde numunesinin gönderilmemesi ya da 

bildirilen tarihte iĢ yerinde hazır bulundurulmaması halinde ilgili ürünlerin baĢvurusu 

reddedilecektir.  

21 - Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirce onaylanmıĢ;  

a) Fiyat analizi yapmaya yeterli sayıda ve nitelikte teklif konusu her bir ürünün birebir yer 

aldığı ve müracaat tarihi esas alınmak Ģartıyla son 1 (bir) yıl içerisinde düzenlenmiĢ olan ve o 

ürünün piyasa satıĢına iliĢkin tüm fatura fotokopileri ile bu fatura dökümlerinin yer aldığı liste,  

b) Teklif edilen ürünlerin bu faturalarla gerçekleĢtirilen satıĢlarından baĢka piyasaya hiç 

satıĢının yapılmadığı ve bu faturaların da düzenlendikten sonra hiç bir suretle iptal edilmediğini 

belirtir yazı,  

22 - Katalogda yer alacak firmaların, müracaat tarihi itibariyle kendilerine ait internet web 

sitelerinin olması ve bu sitede herkese açık olarak, katalogda yer alması istenilen ürünlerin 

ayrıntılı teknik özelliklerinin gösterilmesi zorunlu olup bu Ģartları yerine getirmeyen firmaların 

baĢvuruları reddedilecektir.  

23 - Teslim süreleri, sipariĢ edilen ürünlerin miktarına ve cinsine göre her firma için 

standart olup, Ek-10'daki listede yer aldığı Ģekilde olacaktır. Bu listede yer almayan ürün 

gruplarının teslim süreleri baĢvuru sahibi firmalarla yapılan görüĢme sonucunda belirlenecektir.  

24 - SözleĢme imzalanan tedarikçiler, Ofisle mutabakata varılan ürünlerine ait resimler ile 

diğer bilgilerin (adı, cinsi, teknik özellikleri vb.) giriĢlerini, sözleĢmenin imzalanmasını müteakip 

Ofisten alacakları tedarikçi numarası, kullanıcı adı ve Ģifre ile Ofisin Elektronik SatıĢ Sitesindeki 
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―E-Tedarikçi GiriĢi‖ bölümünden yapacaklardır. Ürüne ait resimler; ürünün gerçek görüntüsünü 

yansıtacak, fazla veya noksan parça veya yan elemanı ya da aksesuarı içermeyecektir. Ürüne ait 

teknik özelliklerin de Ek-4 Ürüne Ait Teknik Özellik Formlarında (CMK) belirtilenlerle bire bir 

aynı olacak Ģekilde girilmesi gerekmektedir.  

Katalogda yer alacak ürünlerle ilgili olarak sisteme yüklenecek görseller; iç mekana veya 

iç detaya sahip ürünler için 5 adet (1 tanesi iç mekan veya iç detay) ve iç mekana veya iç detaya 

sahip olmayan ürünler için 4 adet resim ve mobilya grubu için ayrıca 1 adet teknik çizimden 

oluĢacak olup her bir resim; 784x600 piksel ebatlarında, 4:3 oranına uyan, en çok 800 KB 

boyutunda jpeg, jpg, png formatlarından birine sahip olacaktır. Teknik çizimin; 1/10 ölçeğinde, 

ayrıntılı, okunaklı, üründe kullanılan dolap kapağı, cam, deri, kumaĢ vb. malzeme ölçülerini de 

detaylı olarak içerecek Ģekilde olması gerekmektedir. Resimlerin ise ürünlerin kullanım Ģekline 

göre bütün detayları gösterecek, farklı cephelerden çekilmiĢ olması gerekmektedir. Sisteme 

yüklenecek görseller; dijital ortamda ve renkli çıktı Ģeklinde baĢvuru esnasında Katalog Daire 

BaĢkanlığı'na/Bölge veya Ġrtibat Büro Müdürlüklerine teslim edilecek olup, bu görsellerin kabul 

edilip edilmemesi hususunda Katalog Daire BaĢkanlığı yetkilidir. Katalog Daire BaĢkanlığı'nın 

kabul etmediği veya eksik bulduğu görseller tamamlanıncaya kadar ilgili ürünler internette yayına 

açılmaz.  

25 - SözleĢmeye davet aĢamasında düzenlenecek olan Ortaklık Durum Belgesi (CMK) 

(Ek-11) ve Ortaklık ve/veya Unvan DeğiĢikliği Bildirim Taahhütnamesi (CMK) (Ek-12).  

26 - Vergi Dairesince onaylanmıĢ son 3 yıla ait Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir 

Tablosu. 

27 - ―SatıĢ Sonrası Hizmetler Hakkındaki Yönetmeliği‖ gereğince; SatıĢ Sonrası Hizmet 

Yeterlilik Belgesi ve eki servis istasyonları listesi ya da bunların ilgili bakanlık web sitesinden 

alınacak dökümü.  

28 - Kamu Kurum ve KuruluĢları ile yapılacak olan protokoller doğrultusunda Ofisimizce 

elektronik ortamda sorgulanabilecek olan hususlarla ilgili olarak ekte örneği bulunan (Ek-8) 

muvafakatnamenin verilmesi gerekmektedir.  

NOT: Ġlan ekleri (―Katalog SözleĢme Örneği‖, ―Kataloğa Alınacak Malzeme ÇeĢitleri 

Listesi (CMK)‖ vb.) Devlet Malzeme Ofisi web sitesinde ilan edilmekte olup (www.dmo.gov.tr) 

bu belgelere web sitemizden ulaĢılabilinir. 

 

EK LĠSTESĠ: 

1- Dosya Fihristi (CMK) 

2- Firma Bilgi Formu (CMK) 

3- Ürün ve Fiyatlandırma Tablosu (CMK) 

4- Ürüne Ait Teknik Özellik Formu (CMK) 

5- SözleĢme Örneği ve eki Ceza Taahhütnamesi (CMK) 

6- Kataloğa Alınacak Malzeme ÇeĢitleri Listesi (CMK) 

7- SipariĢ ve Teslimat Ġlleri Tablosu (CMK) 

8- Muvafakatname Örneği (CMK) 

9- BaĢvuru Dilekçesi (CMK) 

10- Teslim Süreleri Tablosu (CMK) 

11- Ortaklık Durum Belgesi (CMK) 

12- Ortaklık DeğiĢikliği Bildirim Taahhütnamesi (CMK) 2792/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 



29 Mart 2017 – Sayı : 30022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Artı Nefes Vakfı 

VAKFEDENLER: YaĢar Kaynar, Reyhan Kaynar, Türkan Yılmaz 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Antalya 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Antalya 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09.02.2017 tarihinde kesinleĢen, 29.12.2016 

tarih ve E:2016/188, K:2016/353 sayılı kararı ile aynı mahkemenin 10.03.2017 tarih ve 

E:2016/188, K:2016/353 sayılı tavzih kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun ekonomik, sağlık, kültürel, eğitim, çevre, sosyal yardım 

konularında geliĢimi için çalıĢmalar ile; özellikle, toplum fertlerinin huzur içinde kaliteli 

yaĢlanmaları, sağlıklı ve rahat bir yaĢam sürmeleri, enerji, deneyim, maddiyatlarını insana ve 

doğaya yararlı Ģekilde kullanmaları için çalıĢmalar yapmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.00.- TL. (AltmıĢbinTürkLirası) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları benzer amaçlı bir vakfa böyle bir vakıf bulunmaması 

halinde Ġstanbul Darülaceze Vakfı’na devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2790/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Ahmet Bekli Eğitim Kültür Sanat AraĢtırma ve Sosyal YardımlaĢma Vakfı. 

VAKFEDENLER: Ahmet BEKLĠ. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: KAYSERĠ 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU: Kayseri 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/03/2017 tarihinde kesinleĢen 09/02/2017 

tarihli ve E:2015/360, K:2017/19 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Toplumun milli ve manevi olarak geliĢmesine katkı sağlamak, eğitim, 

kültür, sanat, araĢtırma ve sosyal yardımlaĢma alanlarında faaliyetlerde bulunmak, fakir ve ihtiyaç 

sahiplerine yardımda bulunmak. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AtmıĢ bin) Nakit. 

YÖNETĠM KURULU: Ahmet BEKLĠ, Mahmut BEKLĠ, Mahmut Sami BEKLĠ, Musa 

BEKLĠ, Ebubekir BEKLĠ, Muhammed AKÇAKOYUNLU, Ömer BEKLĠ. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın 

tasfiyesinden sonra arta kalan mal ve hakları; benzer amaçla hizmet eden Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün merkezi sicil defterinin 2845.Sırasında yer alan Seyyid Burhaneddin Hazretleri 

Hizmet Vakfına devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 2656/1-1 
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Konya Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGATTIR 

AĢağıda vergi numaraları ve unvanları belirtilen firmaların Müdürlüğümüzce onaylı 

serbest dolaĢıma giriĢ beyannameleri ile Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında, Gümrük 

Vergilerinden muaf olarak ithali yapılan eĢyalar için düzenlenen Yatırım TeĢvik Belgelerinin iptal 

edilmesi nedeniyle tahsil edilmesi gereken vergilerin ödenmesi için 6183 sayılı Kanun gereğince 

düzenlenen aĢağıda sayı ve tarihleri belirtilen ödeme emirlerinin 7201 sayılı Kanun’un 28. ve 29. 

Maddeleri gereğince, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

hususu tebliğ olunur. 

 

Sıra Vergi No Firma Adı 

Ödeme Emri 

Sayı-Tarih Tutar 

1 2230020440 
Çakıroğlu AhĢap Ürünleri Ġmalat ve 

Tic. A.ġ. 

21600616-

05.01.2017 
26.502,84-TL 

2 3960521610 
GK Makine Destek Sist. Kalıp 

Hidr. San. ve Tic. Ltd. ġti 

201600360-

05.01.2017 
65.125,17-TL 

3 9780397999 
Yılmaz Lale Plastik. ve Ambalaj 

San. Tic. Ltd. ġti 

21600395-

05.01.2017 
272.442,35-TL 

4 3520121163 
Ereğli Doğa Sağlık Hizmetleri 

Turz. San. Tic. Ltd. ġti. 

21500445-

05.01.2017 
205.821,51-TL 

5 7370077837 
Safir Mobilya ve Yatak San. Tic. 

A.ġ. 

21600582-

05.01.2017 
293.654,98-TL 

6 2200009231 
Çağsan Isı Merkezi San. Tic. Ltd. 

ġti. 

21600545-

05.01.2017 
122.042,58-TL 

7 6240315005 
Mustafa ġahin Tar. Ürn. Teks. ĠnĢ. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 

21600511-

05.01.2017 
240.615,01-TL 

 2746/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Turcas Petrol A.ġ.’nin M22-a numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

17.03.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 

14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 2788/1-1 

—— • —— 

Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğünden: 

Ġlknur BURAK DEMĠR 

Ebe 

Müdürlüğümüz kadrosunda E55938 sicil numarası ile görev yapmakta iken 28/11/2016-

11/01/2017 tarihleri arasında özürsüz ve mazeretsiz olarak göreve gelmediğiniz bildirildiğinden 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 27/02/2017 tarih ve 26/16 sayılı kararı ile 08/12/2016 

tarihinden itibaren 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 94. Maddesine göre görevinizden 

çekilmiĢ sayıldığınız ilanen tebliğ olunur. 2791/1-1 
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Elazığ Belediye Başkanlığından: 

ELAZIĞ BELEDĠYESĠ KENT MEYDANI KENTSEL TASARIM VE 

MĠMARĠ PROJE YARIġMA ġARTNAMESĠNE ĠLĠġKĠN ĠLAN 

1 - YARIġMANIN TÜRÜ VE ġEKLĠ 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 23. maddesine dayanılarak hazırlanmıĢ Mimarlık 

Peyzaj Mimarlığı Mühendislik Kentsel Tasarım Projeleri ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat 

Eserleri YarıĢmaları Yönetmeliğine istinaden Elazığ Belediyesi'nce düzenlenen serbest, ulusal, 

tek kademeli mimari proje yarıĢmasıdır. 

2 - YARIġMANIN KONUSU VE YERĠ 

YarıĢmanın konusu; Elazığ Belediyesi tarafından, Elazığ Ġl Merkezinde bulunan 

Öğretmen Evi önü, Ahmet Aytar Meydanı, Çaydaçıra parkı ve Elazığ Valilik binasına kadar 

bulunan yaklaĢık 65 dönüm Alan üzerinde Mimari, Peyzaj ve UlaĢım Düzenleme Projesiyle Kent 

Meydanı oluĢturulmasıdır. YarıĢma tek kademelidir. 

3 - YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI 

YarıĢmaya katılacak ekiplerin aĢağıdaki hususları yerine getirmesi Ģarttır. Ekipte en az 1 

Mimar, 1 ġehir Plancısı ve 1 Peyzaj Mimarı olması gerekmektedir. Ekiplerin idareyle iliĢkilerin 

yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. 

YarıĢmaya ekibinde yer alan her bir kiĢi idareye karĢı müĢterek ve müteselsilen sorumludur. 

YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar;  

•TMMOB Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve ġehir Plancıları Odası üyesi olmak 

ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,  

•Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak,   

• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 

• YarıĢmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarıĢma çalıĢmalarında yer alan 

danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında olmamak,  

• YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak 

ve onaylamakla görevli olmamak, 

• ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekipten bir 

kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir.) 

• YarıĢmacıların TMMOB kayıtlı olmaları, Ģartname alarak adres bırakmıĢ olmaları 

zorunludur. 

• YarıĢmacılar, ―Elazığ Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Malatya 

Cad. No: 30 ‖ adresine baĢvurarak Ģartnameyi temin edebileceklerdir. ġartname bedeli 250 TL’dir. 

YarıĢmacılar bu tutarı, Elazığ Belediyesi Vakıflar Bankası Elazığ Ģubesi TR85 0001 5001 5800 

7270 5239 96nolu hesabına yatırdıklarına iliĢkin belgeyi elden ilettikleri ya da 0424 248 47 32 

nolu faksa gönderdikleri takdirde Ģartname dokümanı istekleri doğrultusunda adreslerine 

gönderilecektir yâda Elazığ Belediyesi Web Sitesinden indirilebilecektir. Bu Ģartlara uymayan 

yarıĢmacılar yarıĢmaya projeleri ile birlikte katılmıĢ olsalar dahi projeleri geçersiz sayılır ve 

isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına 

bildirilir. 

4 - YARIġMA TAKVĠMĠ 

YarıĢmanın Ġlanı : 29 Mart 2017 

Soru Sorma Ġçin Son Gün : 17 Nisan 2017 

Yanıtların Gönderilme Tarihi : 28 Nisan 2017 

Proje Teslim Son Tarihi ve Saati : 7 Temmuz 2017 

Jüri Değerlendirmesi BaĢlangıç Tarihi : 13-14 Temmuz 2017 

YarıĢma Sonuçlarının Açıklanması : 14 Temmuz 2017 

Kolokyum ve ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra ilan edilecektir. 
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5 - JURĠ ÜYELERĠ VE RAPORTÖRLERĠN ĠSĠMLERĠ 

DANIġMAN JURĠ ÜYELERĠ 

• Mücahit YANILMAZ (Belediye BaĢkanı) 

• Karahan ÇELĠK (Belediye BaĢkan Yardımcısı) 

• Ali ġĠġ (Ġmar ve ġehircilik Müdür V.) 

• Kazım SANAÇ (Mimar) 

• Hasan POLAT (Yük. Mimar) 

ASLĠ JURĠ ÜYELERĠ 

• Yük. Mim. Cafer BOZKURT (Yüksek Mühendis Mimar) 

• Dr. Tamer GÖK (ġehir Plancısı) 

• Dr. Hayriye EĢbah TUNÇAY (Peyzaj Mimarı) 

• Bekir YILDIRIM (ĠnĢaat Yüksek Mühendisi) 

• Dr. Nesip Ömer EREM (Mimar) 

YEDEK JURĠ ÜYELERĠ 

• Ġrfan ERGÜVEN (ĠnĢaat Mühendisi) 

• M. Ali ATALAR (ĠnĢaat Mühendisi) 

RAPORTÖRLER 

• Ömer Faruk BAġGÜN (Peyzaj Mimarı) 

• Nasri SALDA (ĠnĢaat Teknikeri) 

YEDEK RAPORTÖRLER 

• Bünyamin CANPOLAT (ĠnĢaat Mühendisi) 

• Ömer Cemil KÜÇÜKÖZER (Mimar) 

6 - ÖDÜLLER VE ÖDEME ġEKLĠ 

1. Ödül : 80.000,00TL 1. Mansiyon : 20.000,00TL 

2. Ödül : 50.000,00TL 2. Mansiyon : 15.000,00TL 

3. Ödül : 35.000,00TL 3. Mansiyon : 10.000,00TL 

Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki belirtilen ödüller ve satın almalar ile 

jüri üyeleri ve raportörlerin ücretleri, YarıĢmayı Açan Ġdare tarafından, en geç yarıĢma sonucunun 

yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu'nun 29. Maddesine istinaden net olarak ödenecektir. Ayrıca satın alma ödülleri için jüri 

takdirine toplam 30.000,00TL ayrılmıĢtır. 

7 - YER GÖRME ZORUNLULUĞU 

YarıĢmaya Katılacak YarıĢmacıların ġartname ekinde verilen Görsel Belgeler, Fotoğraflar 

ve Sayısal veriler Projede aranan çevresel uygunluğun sağlanması için Yer görme zorunluluğu Ģart 

koĢulmuĢtur. Projenin Uygulanacağı Alanı gezmeye gelen yarıĢmacılar Belediyeye baĢvurarak 

görevli personel eĢliğinde Proje alanını inceleyecektir ve yer gördü belgesi alacaktır. 

8 - YARIġMAYI DÜZENLEYEN ĠDAREYE ĠLĠġKĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 

Adı : Elazığ Belediyesi Kent Meydanı Kentsel Tasarım ve Mimari Proje YarıĢma 

Raportörlüğü 

Adres : Cumhuriyet Mah. Malatya Caddesi No: 30 - ELAZIĞ 

Tel : 0 (424) 248 47 01  

Fax : 0 (424) 248 47 32 

Web Adresi : www.elazig.bel.tr/Duyurular 

E-posta : yarisma@elazig.bel.tr 2671/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası AlınmamıĢtır 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Çanakkale Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Çanakkale/Merkez 

Adresi CevatpaĢa Mah. Ġnönü Cad. No: 12 Tel-Faks 0286 217 22 46 - 0286 212 70 22 

Posta Kodu 17100 E-Mail canakkaleisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ahmet Hamdi ÇETĠN  

Adresi Çakılköy Köyü - Çan/Çanakkale  

T.C. Kimlik No. 37138104478  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çan  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 17/21623  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2785/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin ĠSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı Kanlıca Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Beykoz/Ġstanbul 

Adresi 
Kanlıca  Mah. Mihrabat Cad. 

Tekke Mevkii No: 66 
Tel-Faks 0 216 413 40 14 - 0 216 413 40 22 

Posta Kodu 34810 E-Mail kanlicaisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Salih TOPÇU  

Adresi 
Emek Mah. Karadağ Cad. No: 25/8 

Milas/MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No. 37021994544  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Milas V.D.:853 026 2805  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Milas Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 007019  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2786/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin ĠSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı Kanlıca Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Beykoz/Ġstanbul 

Adresi 
Kanlıca Mah. Mihrabat Cad. Tekke 

Mevkii No: 66 
Tel-Faks 0 216 413 40 14 - 0 216 413 40 22 

Posta Kodu 34810 E-Mail kanlicaisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Ofpak Temizlik Personel Hizmetleri 

Ticaret Limited ġirketi 
- 

Adresi 
Yamanevler Mah. ġimĢek Sk          

No: 24/2 Ümraniye/Ġstanbul 
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6340422005 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 814439 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 2787/1-1 
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DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından: 

KARABÜK ĠLĠ SAFRANBOLU ĠLÇESĠ KARASU ĠÇME SUYU  

KAYNAĞI KORUMA ALANI ĠLANI 

1 - Karabük Ġli, Safranbolu Ġlçesi, Karasu Mahallesi mevkiinde bulunan Karasu Kaynağı, 

Safranbolu Ġlçesi içme ve kullanma suyu olarak kullanılmaktadır. 

2 - Karabük-Safranbolu-Karasu (Toprakcuma) Köyü Kaynağının ortalama debisi 1743 l/s 

ve yıllık bilanço değeri ise 468 480 000 ton/yıl olarak belirlenmiĢtir. 

3 - Ekteki haritada sınırları belirtilen, ―Mutlak Koruma Alanı‖, ―Birinci Derece Koruma 

Alanı‖ ve ―Ġkinci Derece Koruma Alanı‖, 6200 ve 167 sayılı Kanunlara istinaden oluĢturulan  

ve 7 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı ―Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı 

Korunması Hakkında Yönetmelik‖ ile 10 Ekim 2012 tarih ve 28437 sayılı ―Ġçme Suyu Temin 

Edilen Akifer ve Kaynakların Koruma Alanlarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ‖ hükümleri 

doğrultusunda Karabük Ġli Karasu içme suyu kaynağı olarak koruma altına alınmıĢtır. 

4 - Mutlak, Birinci ve Ġkinci Derece Koruma Alanlarına ait bilgiler ve koruma alanlarında 

uyulması gereken Ģartlar, Çizelge 1 (7 Madde), Çizelge 2 (13 Madde) ve Çizelge 3 (7 Madde) ile 

verilmiĢtir. 

5 - Karabük-Safranbolu-Karasu Kaynağı Koruma Alanı Ġlanı, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı'nın Onay'ı ve Resmi Gazete'de yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

 

Çizelge 1. Mutlak Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması gereken kurallar 

ADI NO AÇIKLAMA 

MUTLAK 

KORUMA 

ALANI 

1 

Ekteki haritada mutlak koruma sınırı 50 m olarak belirtilen ve tam ortasında 

Karabük-Safranbolu Karasu (Toprakcuma) Köyü içme suyu kaynağının 

bulunduğu bölge Mutlak Koruma Alanı olarak tespit edilmiĢ olup, bu alanda 

hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Ġçme suyu kaynağı merkez olmak 

üzere 50 m yarıçap ile belirlenen kaynak çevresine uygun aralıklarla uyarı 

levhaları yerleĢtirilecek veya engelleyici mesnetler (duvar, tel) 

yerleĢtirilecektir. 

2 

Mutlak Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap ve 

derinlikte su yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak, DSĠ tarafından kaynak 

geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte sondaj 

kuyusu-ihtiyaç duyulan su yapıları açılabilecek/açtırabilecektir-

yapılabilecek/yaptırılabilecektir. 

3 
Mutlak Koruma Alanında yalnız yeraltı suyu iĢletme tesisinin bulunmasına 

ve çalıĢmasına müsaade edilir, baĢka hiçbir maksat için izin verilemez. 

4 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların, arıtılmıĢ dahi olsalar atık suların Mutlak 

Koruma Alanı ve yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi yasaktır. 

5 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, suların kirlenmesine neden olabilecek her 

türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır.  

6 

Resmi Gazetedeki ilan tarihinden önce Mutlak Koruma Alanında DSĠ 

tarafından verilen sulama ve diğer amaçlar için verilmiĢ kuyu belgesi var 

ise, Resmi Gazete ilanından sonra kuyu belgeleri iptal edilecektir.  

7 
Mutlak Koruma Alanı içerisinde, ilan tarihinden sonra içme suyu tesisleri 

harici herhangi bir yapılaĢmaya izin verilmeyecektir.  
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Çizelge 2. Birinci Derece Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 

gereken kurallar 

ADI NO AÇIKLAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠRĠNCĠ 

DERECE 

KORUMA 

ALANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Birinci Derece Koruma Alanı, Karasu (Toprakcuma) Köyü içme suyu 

kaynağından itibaren kuzey, doğu ve batı yönünde 9134 m, güney 

yönünde 50 metrelik kısmı kapsar. Birinci Derece Koruma Alanı sınırları 

ekli haritada gösterilmiĢtir. 

2 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde su temin gayesi ile her türlü çap 

ve derinlikte su yapısının inĢası yasaklanmıĢtır. Ancak DSĠ tarafından 

kaynak geliĢtirme çalıĢmaları yapmak üzere her türlü çap ve derinlikte 

sondaj kuyusu açılabilir. Ayrıca DSĠ tarafından su yapıları yeraltı suyu 

kirliliği önlemleri alınarak inĢa edilebilir. 

3 
Uçak pisti, karayolu, demiryolu vb. yol yapımı yasaktır. Ġlan tarihinden 

önce yapılmıĢ her türlü yolun kirlilik oluĢturması engellenecektir. 

4 

Birinci Derece Koruma Alanına kentsel yapılaĢma (rekreasyon tesisleri 

hariç), uçak pisti ve yollar, demiryolları, kentsel ve evsel atıkların (katı 

ve sıvı atıklar dahil) depolanması, üretimi ve yok edilmesi, mezarlık 

alanları, madencilik (iĢletme, zenginleĢtirme, gang veya atık malzemenin 

yıkanması, taĢ ve mermer ocağından malzeme alınması), endüstriyel 

fabrikalar ve organize sanayi bölgeleri, nükleer aktiviteler, gübre ve 

pestisitler (kullanma, depolama, yok etme), akaryakıt, LPG istasyonu vb. 

yakıt depolama ve iletme tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık düzenli 

depolama tesisleri (atık barajları) vb. faaliyetlerin yapılması yasaktır. 

Alanda yeni yerleĢim yeri (mahalle ve toplu konut vb.) kentsel 

yapılaĢmaya izin verilmesi yasaktır. 

5 

Birinci Derece Koruma Alanı içindeki köylerde konut ve bina yapılması, 

gerekli kanalizasyon sistemlerinin kurulması, gerekli fosseptiklerin 

yapılması, sızdırmazlığın yapılması gibi Ģartlarda izin verilir. Aynı Ģartlar 

hayvan barınakları içinde geçerli olup, ancak tavuk çiftlikleri için izin 

verilemez. 

6 

Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Birinci Derece Koruma Alanı ve yüzey 

suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. Ġlan tarihinden önce 

gerçekleĢtirilmiĢ olan mevcut kentsel yapılaĢma alanlarında, altyapı ve 

kanalizasyon eksikse tamamlanarak, atık sular yeraltı suyuna sızmadan 

koruma alanı sınırları dıĢına çıkartılacaktır. 
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ADI NO AÇIKLAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĠRĠNCĠ 

DERECE 

KORUMA 

ALANI 

7 
Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde arıtılmıĢ dahi olsa atık su 

deĢarjına izin verilemez. 

8 

Birinci Derece Koruma Alanı içerisinde içme, kullanma ve diğer amaçlar 

için, ilan tarihinden önce yapılan alan ilanına iliĢkin Ģartlı verilmiĢ sondaj 

kuyusu belgeleri iptal edilecektir. 

 

9 
Suların kirlenmesine neden olabilecek her türlü zirai ilaç, gübre, deterjan, 

kimyasal madde vb. kullanımı yasaktır. 

10 

Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak iĢletme yapmak, zenginleĢtirme, 

gang veya atık malzemenin yıkanması, taĢ ve mermer ocağından 

malzeme alınması gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır. Ancak Birinci 

Derece Koruma Alanı içerisinde ilan tarihinden önce ilgili kurumlardan 

izin alınarak açılmıĢ mermer ve taĢ ocağı iĢletmeciliği ruhsatına sahip 

iĢletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımıĢ oldukları süre sonuna 

kadar faaliyetlerine devam edebilirler. ĠĢletme sürelerinin bitiminden 

itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir. 

11 

Karabük Safranbolu Karasu içme suyu kaynağının çıkıĢ kotu ortalama 

400 m olarak tespit edilmiĢtir. Ġçme suyu kaynağı civarının jeolojik ve 

hidrojeolojik koĢulları değerlendirilerek çıkıĢ kotundan itibaren 50 m’ lik 

üst kot (450 m) ―Emniyetli ĠĢletme Taban Kotu‖ olarak belirlenmiĢtir. 

Birinci Derece Koruma Alanında, ilan tarihinden evvel mevcut olan ocak 

ruhsat baĢvuru sahipleri iĢletme taban kotuna uyacaklardır. 

12 

Emniyetli ĠĢletme Taban Kotunun üzerinde (450 m kotunun üstü) Birinci 

Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde ilan tarihinden önce ilgili 

kurumlardan izin alan mermer ve taĢ ocağı iĢletmeciliği ruhsatına sahip 

iĢletmeler, ilgili kurumların kendilerine tanımıĢ oldukları süre sonuna 

kadar faaliyetlerine devam edebilirler. ĠĢletme sürelerinin bitiminden 

itibaren faaliyetlerine son vereceklerdir. 

13 

Birinci Derece Koruma Alanında ilgili kurumlardan izin alarak 

iĢletmecilik yapan taĢ ocağı, mermer atölyeleri, tavuk çiftlikleri ve diğer 

sanayi tesisleri yeraltı suyunun kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin 

bertaraf edilmesi için her türlü önlemleri almakla yükümlüdür. Her türlü 

atığın taĢınabilir tanklar vb. gibi zemin ile doğrudan temasının 

bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel yönetimlerce gösterilen deĢarj 

noktalarına deĢarj etmeleri gerekmektedir. 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

Çizelge 3. Ġkinci Derece Koruma Alanına ait bilgiler ve koruma alanında uyulması 

gereken kurallar 

ADI NO AÇIKLAMA 

ĠKĠNCĠ 

DERECE 

KORUMA 

ALANI 

1 
Çöp, moloz, çamur gibi atıkların Ġkinci Derece Koruma Alanı ve yüzey 

suyu kaynaklarına dökülmesine izin verilemez. 

2 

Ġkinci Derece Koruma Alanı içerisinde tabii gübrelerin açıkta 

toplanmasına/depolanmasına ve katı, sıvı veya gaz atık depolama 

tesislerine izin verilemez. 

3 
ArıtılmıĢ dahi olsalar, atık suların doğrudan veya dolaylı olarak deĢarjı 

yasaktır. 

4 

Ġkinci Derece Koruma Alanındaki taĢ ocağı iĢletmeciliği yapan atölyeler 

en fazla ―emniyetli iĢletme taban kotu‖ olan 450 m kotuna kadar iĢletme 

yapabilirler. Emniyetli iĢletme taban kotundan daha aĢağıdaki kotlarda 

iĢletmecilik yapılmasına izin verilmez. 

5 

Emniyetli iĢletme taban kotunun üzerinde (450 m kotunun üstü) Ġkinci 

Derece Koruma Alanı sınırları içerisinde faaliyette bulunacak kuruluĢlar 

ile iĢletme hakkına sahip kuruluĢlar, kapasite geliĢtirme, ek saha açma vb. 

gibi gerekçeler nedeniyle baĢta DSĠ Genel/Bölge Müdürlüğü olmak üzere, 

diğer kurumlardan da izin alacaktır. 

6 

Ġkinci Derece Koruma Alanında mevcut veya iĢletilmesi muhtemel taĢ 

ocağı, mermer, tavuk çiftliği ve diğer sanayi tesisleri yeraltı suyunun 

kirlenmesine neden olabilecek faktörlerin bertaraf edilmesi için her türlü 

önlemleri almaları zaruridir. Her türlü atığın taĢınabilir tanklar vb. gibi 

zemin ile doğrudan temasının bulunmadığı sistemlerle depolanarak, yerel 

yönetimlerce alan dıĢında gösterilen deĢarj noktalarına deĢarj etmeleri 

gerekmektedir. 

7 

Ġkinci Derece Koruma Alanında, yeraltı suyunun kirlenmesine sebep olan 

maddelerin yeraltında depolanması ve yerinden çıkarılması, nükleer 

aktiviteler, metalürji ve petrokimya tesisleri, katı atık ve tehlikeli atık 

düzenli depolama tesisleri (atık barajları) yapılması yasaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 16.01.1, 16.01.166, 16.01.238 

Toplantı Tarihi ve No : 08.12.2016/282 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.12.2016/6436 BURSA 

Bursa Ġli, Gemlik Ġlçesinde, Osmaniye mahallesinde, koruma amaçlı imar planı 

kapsamındaki 2.derece arkeolojik Sit alanında bulunan özel mülkiyete ait 82 ada, 152 parselde, 

Kurulumuzun 28.06.2016/5943 sayılı kararı doğrultusunda gerçekleĢtirilen araĢtırma kazısının 

sonuçları ile 82 ada, 152 ve 189 parsellerin durumunun değerlendirilmesine iliĢkin Bursa Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 18.11.2016 gün ve 4115 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 

08.12.2016 gün ve 6587 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Bursa Ġli, Gemlik Ġlçesinde, Osmaniye mahallesinde, koruma amaçlı imar planı 

kapsamındaki 2.derece arkeolojik Sit alanında bulunan özel mülkiyete ait 82 ada, 152 parselde, 

Kurulumuzun 28.06.2016/5943 sayılı kararı doğrultusunda Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları 

denetiminde gerçekleĢtirilen araĢtırma kazısının sonucunda, 2863 sayılı Kanun kapsamında 

herhangi bir kalıntı veya buluntuya rastlanılmadığı, 82 ada, 189 parselde önceden yapılan 

çalıĢmada da herhangi bir arkeolojik veriye ulaĢılamamıĢ olduğu dikkate alınarak anılan 

taĢınmazların 2.derece Arkeolojik sit alanından çıkartılmasına karar verildi. 

 2763/1-1 

————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.11/271 

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-4107 SAMSUN 

Samsun ili, Vezirköprü Ġlçesi, TaĢkale Mahallesi 48,50 nolu parseller de yer alan yamaç 

yerleĢim alanının tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 12.12.2016 gün ve 3433 sayılı yazısı, Kurum görüĢlerinin iletildiği Samsun 

Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 8825 sayılı, Vezirköprü 

Belediyesi BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 7978 sayılı, Samsun 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 13 sayılı, 

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 302667 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 444289 sayılı yazıları, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 16.02.2017 gün ve 78 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun ili, Vezirköprü Ġlçesi, TaĢkale Mahallesi 48,50 nolu parseller de yer alan yamaç 

yerleĢim alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğundan ―III. 

derece arkeolojik sit alanı‖ olarak tesciline, sit sınırının ekli kadastral haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde kalan 

parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh 

konulmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi. 



29 Mart 2017 – Sayı : 30022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

 
 2764/1-1 



29 Mart 2017 – Sayı : 30022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.02.2017-173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-4109 SAMSUN 

Samsun ili, Vezirköprü Ġlçesi, Habibfakı Mahallesi 120 ada, 1 nolu parselde yer alan 

höyüğün tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

12.12.2016 gün ve 3434 sayılı yazısı, Kurum görüĢlerinin iletildiği Samsun Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 8809 sayılı, Vezirköprü Belediyesi BaĢkanlığı 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 19.12.2016 tarih ve 7979 sayılı, Karayolları 7. Bölge 

Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 302384 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar 

ve ġehircilik Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 12 sayılı, DSĠ.7.Bölge Müdürlüğünün 

27.01.2017 tarih ve 62632 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğünün 29.12.2016 tarih ve 444288 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının 16.02.2017 gün ve 79 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve 

ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun ili, Vezirköprü Ġlçesi, Habibfakı Mahallesi 120 ada, 1 nolu parselde yer alan 

höyüğün 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden olduğundan ―I.ve III. derece 

arkeolojik sit alanı‖ olarak tesciline, sit sınırının ekli kadastral haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―I.ve III. derece arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh 

konulmasına, I.ve III derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

Koruma-Kullanma Ģartl.arı olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.00.1126 

Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2017-225 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.02.2017-7601 ADANA 

Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, Tepebağ Mahallesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

içinde, özel mülkiyete ait, 270 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerde tespit edilen anıtsal yapı 

kalıntısının tesciline iliĢkin, Seyhan Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

10.05.2016 gün ve 4098 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.11.2016 günlü 

raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Adana Ġli, Seyhan Ġlçesi, Tepebağ Mahallesi, Kentsel-III. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

içinde, özel mülkiyete ait; 270 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerde tespit edilen ve kararımız eki 

haritada yeri gösterilen anıtsal yapı kalıntısının 2863 Sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline (OLUMLU) kültür varlığının 

yapı grubunun ―1. grup yapı‖ olarak belirlenmesine, söz konusu anıtsal yapı kalıntısının daha net 

anlaĢılmasını ve yapının planının algılanabilmesi için 270 ada, 5,6,7,8,9,10 parsellerde ilgili kiĢi 

ve kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra ilgili Müze Müdürlüğü ve KUDEB uzmanları 

denetiminde detaylı çevre temizliğinin yapılmasına, ilgili idarece tescillenen anıtsal yapı 

kalıntısının Seyhan Koruma Amaçlı Ġmar Planına iĢlenmesi ve rölöve-restitüsyon-restorasyon 

projelerinin hazırlanması ve tüm bilgi-belgelerin Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 78.04/262 

Toplantı Tarihi ve No : 01.03.2017 - 217 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.03.2017 - 3501 SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Eflani ilçesi, Koltucak Köyü, ÇeĢmeli Mahallede kadastral boĢlukta yer alan 

ÇeĢmenin kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Karabük Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'nün 14.08.2015 tarih ve 1056 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 21.10.2016 tarih ve 945 sayılı raporu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karabük Ġli, Eflani ilçesi, Koltucak Köyü, ÇeĢmeli Mahallede kadastral boĢlukta yer alan 

ÇeĢmenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taĢınmazın grubunun "1" olarak 

belirlenmesine, taĢınmaza iliĢkin hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, söz konusu taĢınmazın 

korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği Ģekilde 

belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 29 Mart 2017 – Sayı : 30022 

 

 
 2767/1-1 



29 Mart 2017 – Sayı : 30022 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı No ve Tarih : 163-08.03.2017 TOPLANTI YERĠ 

Karar No ve Tarih : 2540-08.03.2017 KAYSERĠ 

Yozgat ili, KadıĢehri ilçesi, Yeni Mahallede bulunan, Kurulumuzun 22/11/1991 tarih, 

1166 sayılı kararıyla arkeolojik sit aĢanı olarak tescil edilen, 20/06/2007 tarih, 827 sayılı kurul 

kararıyla sit sınırları 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan, 14/12/2007 tarih, 1007 ve 25/01/2008 tarih, 

1036 sayılı kurul kararlarıyla sit türü ve derecesi I. ve III. Derece arkeolojik sit olarak belirlenen 

Çatal Höyüğünün sit sınırlarının koordinatlandırılması ve bu doğrultuda hazırlanan 1/25000 ve 

1/1000 ölçekli haritaların uygun olduğuna, kararımız eki 1/1000 ölçekli Kadastral haritada 

görüleceği üzere 220 ada, 10, 11, 17, 132, 133, 134 ve 135 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesinde bulunan ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı‖ Ģerhinin; 220 ada, 10 

ve 11 nolu parsellerde ―bir kısmı I. ve III. derece arkeolojik sit alanıdır‖ ; 17, 132, 133, 134 ve 

135 nolu parsellerdekileri ise ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģeklinde düzeltilmesine, 

sit alanlarında 2863 sayılı Kanunun 17. Maddesinin geçerli olacağına, koruma amaçlı imar planı 

hazırlanana kadar aĢağıda belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının 

uygulanmasına karar verildi. 

GEÇĠġ DÖNEMĠ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ġARTLARI 

A-I. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI 

1. Bu alanda kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmeyecektir. Ġmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel kazılar dıĢında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 

2. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3. Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, Kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebilecektir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

6. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

B-III. DERECE ARKEOLOJĠK SĠT ALANI 

1. Her türlü alt yapı için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 

2. TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 

kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabilecektir. 

3. Bu alanlarda belediyesince inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanlarla ilgili varsa kazı 

baĢkanının görüĢleriyle birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip Kurul kararı alındıktan 

sonra uygulamaya geçilebilecektir. 

4. Bu alanlarda taĢ, toprak, kum v.b. alınmayacak, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

v.b. ocaklarının açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı v.b. malzeme dökülmeyecektir. 

5. Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacaktır.  

6. Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilecektir. Büyük köklü ağaçlar 

dikilmeyecektir. 

7. Esaslı onarım kapsamına giren (ruhsata tabi) uygulamaların Koruma kurulundan izin 

alınarak yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı No ve Tarih : 163-08.03.2017 TOPLANTI YERĠ 

Karar No ve Tarih : 2539-08.03.2017 KAYSERĠ 

Yozgat ili, KadıĢehri ilçesi, Yeni Mahallede bulunan, Kurulumuzun 22.11.1991 tarih ve 

1165 sayılı kararıyla arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 20.06.2007 tarih, 827 sayılı kurul 

kararıyla sit sınırları 1/5000 ölçekli haritaya aktarılan KadıĢehri Höyüğünün sit sınırlarının 

sayısallaĢtırılması ve bu doğrultuda hazırlanan koordinatlı 1/25000 ve 1/2000 ölçekli haritaların 

uygun olduğuna, parsellerin tapu kütüğünü beyanlar hanesinde bulunan ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlığı‖ Ģerhinin; kararımız eki 1/2000 ölçekli harita görüldüğü gibi 

220 ada, 31, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 168, 169, 170, 171, 172 nolu parsellerde ―bir 

kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ ; 220 ada, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 54, 55, 56, 173, 174, 

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 nolu parsellerde ise ― I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģeklinde 

düzeltilmesine, söz konusu sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. derece arkeolojik sit alanlarına yönelik 

1.maddesinin geçerli olması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 Dosya No : 50.10.175 

Toplantı Tarihi : 21-22-23-24/02/2017-176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.02.2017-2503 NEVġEHĠR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
— Beykent Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyomedikal Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Namık Kemal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/4)

KURUL KARARLARI
— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 7282

Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6990 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/03/2017 Tarihli ve 6992 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/2983 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 15/2/2017 Tarihli ve 2014/13966 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 20/01/2017 Tarihli ve 2017/1
Sayılı Kararı ile İlgili

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


