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HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—— • ——
YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 
PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende
Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “bir” ibaresi “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/8/2016 29793
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Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/3/1994 tarih ve 21864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üni-

versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ VE BİYOMEDİKAL

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/9/2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-

versitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Hitit Üniversitesinden:

HİTİT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEKNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2011 tarihli ve 28087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hitit Üni-

versitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin

birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“ı) Ulusal ve uluslararası standartlara uygun sınav ve belgelendirme yapmak.

i) Merkezin çalışma alanına giren konularda eğitim, öğretim ve sertifika programı dü-

zenlemek.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2011 28087
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Ömer Halisdemir Üniversitesinden:
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı, sağlık

bilimleri enstitüsü hariç diğer enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarda
uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı sağlık bilimleri

enstitüsü hariç diğer enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora
ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hü-
kümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Her yıl Senato tarafından belirlenen lisansüstü eğitim-öğretim

döneminde yarıyıl, yaz dönemi, ders ve sınav dönemleri gibi akademik faaliyetlere ilişkin ta-
rihlerin belirtildiği takvimi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat dalı: Enstitüde eğitim-öğretim programı bulunan ilgili anabilim/anasanat

dalını,
d) Anabilim/Anasanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin yürütülme-

sinden enstitü müdürlüğüne karşı sorumlu olan ilgili anabilim/anasanat dalı başkanını,
e) Anabilim/Anasanat dalı kurulu: Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve ilgili bilim/sanat

dalı başkanlarından oluşan; lisansüstü derslere ve uygulamalara ilişkin olarak ilgili bilim/sanat
dallarından, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyele-
rinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Bilim/Sanat dalı: Enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü eğitim programı bu-
lunan, eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimi,

g) Bilim/Sanat dalı başkanı: Lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hü-
kümlerine uygun olarak yürütülmesinden anabilim/anasanat dalı başkanlığına karşı sorumlu
olan bilim/sanat dalı başkanını,

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

h) Doktora Yeterlik Komitesi (DYK): İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan, farklı alanlardaki sınavları ha-
zırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kuran, iki yıl süre ile görev
yapan ve beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ı) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan ve ilgili enstitü tez
yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan projeyi,

i) Enstitü: Ömer Halisdemir Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-
titüleri,
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j) Enstitü Kurulu (EK): İlgili enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ile ens-
titüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan
kurulu,

k) Enstitü Müdürü: İlgili enstitünün müdürünü,
l) Enstitü Müdürlüğü: İlgili enstitü müdürlüğünü,
m) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları

ile müdürün önereceği enstitüde eğitim-öğretim programları devam eden anabilim/anasanat
dalı öğretim üyesi olan altı öğretim üyesi arasından, EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

n) Eşdeğer lisansüstü programı: Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu kararı ile eşdeğer ola-
rak kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarını,

o) İkinci danışman: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan öğrencinin tez konusunun özelliği
gereği, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve EYK tarafından atanan, Üniversite ya
da başka bir yükseköğretim kurumundan en az doktora derecesine sahip kişileri,

ö) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

p) Kredi: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık
uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

r) Lisansüstü eğitim-öğretim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve sa-
natta yeterlik eğitimini,

s) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan öğrenciyi,
ş) Özel konular: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğ-

rencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu tezli yüksek lisans programlarındaki
teorik dersi,

t) Rektör: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörünü,
u) Rektörlük: Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünü,
ü) Sanatta yeterlik eseri çalışması: Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin hazırlaya-

bilecekleri ya da yapabilecekleri tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaları,
v) Sanatta Yeterlik Programı: Özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve

sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yük-
seköğretim programını,

y) Seminer: Tezsiz yüksek lisans programları hariç lisansüstü öğrencilerinin ders dö-
neminde enstitü Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırladıkları, öğrencinin danışmanı tarafından
onaylanan ve bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlen-
dirilen yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

z) Senato: Ömer Halisdemir Üniversitesi Senatosunu,
aa) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitim-öğretiminin amacına

yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
bb) Tez çalışması: Öğrencilerin hazırladıkları tezle ilgili bilimsel çalışmayı hazırlama

sürecini,
cc) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üze-
re en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

çç) Tez Yazım Kılavuzu (TYK): Tez hazırlanırken uyulması gereken kuralları, sunuluşu
ve çoğaltılmasını açıklayan, EK tarafından kabul edilen ve Senato tarafından onaylanan Tez
Yazım Kılavuzunu,

dd) Uzmanlık Alan Dersi: Danışmanın, çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve dene-
yimlerini öğrencilere aktardığı ve tez çalışmalarına yardımcı olduğu doktora/sanatta yeterlik
programlarındaki teorik dersi,
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ee) Üniversite: Ömer Halisdemir Üniversitesini,
ff) Yarıyıl: Ders aşamasında güz veya bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sınav günleri

hariç en az on dört haftalık çalışma dönemini kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri için her
akademik yıl Senato tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresini; tez aşamasında ise bir ya-
rıyılın başlangıcından diğer yarıyılın başlangıcına kadar geçen süreyi,

gg) Yeterlik Sınavı: Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bi-
limsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine
bilgi sahibi olup olmadığının ölçülmesine yönelik sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Kapsamı,

Açılma Ölçütleri ve Yürütülmesi

Programların kapsamı ve açılma ölçütleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programların kapsamları aşağıda belirtilmiştir:
a) Yüksek lisans programı; bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna

eşdeğer bir derece almış olan kişilerin, tezli yüksek lisans için azami altı yarıyıl ve tezsiz yüksek
lisans için azami üç yarıyıl süre ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştir-
dikleri programdır. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir.

b) Doktora/Sanatta Yeterlik programı; öğrencilerin bir yüksek lisans eğitimi üzerine
yapacakları azami on iki yarıyıl ya da lisans eğitimi üzerine yapacakları azami on dört yarıyıl
süreli programdır. Bu programlar, ikinci öğretim programı olarak yürütülemez.

(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programları fakülte, konservatuvar ve yüksekokul bö-
lümleri esas alınarak açılır. Lisansüstü eğitim-öğretim programları, anabilim/anasanat dalları
ile aynı adı taşır. Ancak, bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar enstitüde
bilim dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Ku-
rulunun onayı ile enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eği-
tim-öğretim programı da açılabilir.

Programların yürütülmesi
MADDE 6 – (1) Açılan programlar, enstitü, fakülte ve yüksekokul bölümleri ile enstitü

programları esas alınarak yürütülür.
(2) Enstitülerde, EK’nın kararı ve Senato onayı ile diğer yükseköğretim veya araştırma

kurumları ile işbirliği yapılarak ortak programlar yürütülebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarına Başvuru ve

Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, ilân ve başvuru şartları
MADDE 7 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına öğrenci alımı ve kontenjanlar

anabilim/anasanat dalı kurul kararı dikkate alınarak EYK tarafından belirlenir. Son başvuru ve
sınav tarihleri EYK’nın kararı ile belirlenerek, ilân edilmek üzere her yarıyıl öncesinde Rek-
törlüğe bildirilir.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuru ve kabul
MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuracak adaylar, ilânda

belirtilen başvuru süresi içinde, istenen belgelerle birlikte enstitüye başvurur.
(2) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına başvuruya ilişkin esaslar aşağıda belirtil-

miştir:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların bir lisans diplomasına; doktora/sa-

natta yeterlik programlarına başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına
sahip olmaları gerekir.
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b) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yük-
sek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda
almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı öğrencilerine eksikliklerini gi-
dermek amacıyla anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu tür
başvurular anabilim/anasanat dalları tarafından önerilen özel şartların bulunması halinde EK’da
karara bağlanır.

c) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların ilan edilen puan tü-
ründen, ALES’ten en az 60 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları Yük-
seköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puanı almış olmaları gerekir. An-
cak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dalla-
rına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

ç) Doktora programlarına;
1) Tezli yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan, başvurduğu programın ilan

edilen puan türünden ALES’ten en az 65 puan alanlar veya bu puan türlerinde ALES taban
puanına karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan
alanlar ve tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

2) Lisans diplomasıyla başvuran adaylardan, başvurduğu programın ilan edilen puan
türünden ALES’ten en az 80 puan veya bu puan türlerinde ALES taban puanına karşılıkları
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen sınavlardan eşdeğer puan alanlar ve lisans mezu-
niyet not ortalaması 100 üzerinden en az 80 olanlar,

başvurabilir.
d) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans

diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ve diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle baş-
vuran adayların ALES sözel puan türünde en az 65 puana, lisans derecesiyle başvuran adayların
ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuranların yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, lisans
derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların ise lisans mezuniyet not ortalamalarının
100 üzerinden en az 80 olması gerekir.

e) ALES puanı, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
Ancak, yüksek lisans öğrenimini tamamladıktan veya kendi isteğiyle ilişiği kesildikten sonra
en fazla bir yarıyıl ara vererek yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran
adaylar için yeniden ALES’e girme şartı aranmaz.

f) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği ka-
bul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleş-
tirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması gerekir.

g) Doktora programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yüksek li-
sans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES ve mü-
lakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir.

ğ) Sanatta yeterlik programlarına; lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans, yük-
sek lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ALES
ve mülakat/yetenek sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sa-
natlar fakülteleriyle konservatuvar mezunları ve diğer fakültelerin eşdeğer programlarından
mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalaması,
mülakat/yetenek sınavı sonuçları esas alınarak öğrenci kabul edilir.
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h) Tezli yüksek lisans programlarına; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve
mülakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir. Ancak, güzel sa-
natlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci
kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu anabilim dallarına lisans mezuniyet not ortalaması ve mü-
lakat/yetenek sınavından alınan puan esas alınarak öğrenci kabul edilir.

ı) Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans mezuniyet not ortalaması değerlendirilerek
öğrenci kabul edilir. Ayrıca, tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı
aranmaz.

i) Anabilim/Anasanat dalları için kullanılacak ALES puan türü EK’nın kararı ve Sena-
tonun onayı ile belirlenir.

j) Uluslararası geçerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş sınavlarda ba-
şarılı olan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılır.

k) Uluslararası öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato kararları esas alınır.

l) Tezsiz yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjandan daha az başvuru olması
durumunda programın açılıp açılmamasına EYK tarafından karar verilir.

m) Mezuniyet not ortalaması dörtlük katsayı sisteminde olanların notlarının yüzlük sis-
tem karşılıkları için Yükseköğretim Kurulunun dönüşüm tablosu esas alınır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü aşağıdaki esaslara göre

yapılır:
a) Her öğrencinin bilimsel hazırlık programında alması gereken zorunlu dersler anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve EK kararı ile belirlenir.
b) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programı için ge-

rekli görülen derslerin yerine geçemez.
c) Bilimsel hazırlık programına devam etmekte olan öğrencilerden; yüksek lisans prog-

ramına kayıtlı olanlar lisans seviyesindeki derslerden, doktora/sanatta yeterlik programına ka-
yıtlı olanlar ise lisans seviyesindeki derslerin yanı sıra her yarıyılda iki dersi aşmayacak şekilde
yüksek lisans programlarından da ders alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar ve derslerden başarılı sa-
yılma şartları; lisans seviyesi dersler için ilgili mevzuat hükümlerine, kayıt silme, diğer hususlar
ve bilimsel hazırlık programında alınan lisansüstü dersler için ise bu Yönetmelikte yer alan
hükümlere göre yürütülür.

d) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu
süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı ola-
mayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora prog-
ramı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından,

yatay geçiş yapmak istediği programın başvuru şartlarını taşıyan, bilimsel hazırlık veya yabancı
dil hazırlık programları hariç, en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrencinin enstitünün
eşdeğer lisansüstü programına yatay geçişi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve
EYK’nın onayı ile kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü esasları şunlardır:
a) Açık olan programlar için yatay geçiş kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulu

önerisi ve EYK kararı ile belirlenerek ilân edilir.
b) Yurt dışı lisansüstü eğitim-öğretim programlarından yatay geçiş yapılabilir. Anabilim

dalı kurulu görüşü ve EYK kararı ile öğrencinin yatay geçişinin uygunluğuna karar verilir.
c) Yatay geçiş yapacak öğrencinin tezli ve tezsiz yüksek lisansta her bir ders başarı no-

tunun en az 75 (CB), doktora ve sanatta yeterlik için ise en az 80 (BB) olması gerekir.
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ç) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan
tezli yüksek lisans programı için asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans
programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler,
anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ve EYK kararıyla, tezli yüksek lisans programındaki ders-
lerin yerine sayılabilir.

d) Öğrencinin kabul edileceği programdaki derslerin hangilerinin sayılacağı ve hangi
derslerin alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.
Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin daha önce almış ve başarmış olduğu derslerden say-
dırılacak olanlar; önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem notu ve yatay geçiş
kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları
alınarak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ise anabilim/anasanat dalı kurulunun öne-
risi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

e) En fazla dördüncü yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans öğrencileri, en fazla ye-
dinci yarıyılını tamamlamış tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri ve
en fazla dokuzuncu yarıyılını tamamlamış lisans derecesi ile kabul edilen doktora öğrencileri;
yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenciye Üniversitedeki lisansüstü eğitimi için verilecek
süre ile öğrencinin değişik kurumlarda lisansüstü eğitimindeki geçirdiği sürenin toplamı li-
sansüstü öğrencilerine verilen azami yasal süreden fazla olamaz.

f) Yatay geçiş yapacak öğrencilerin disiplin cezası almamış olması gerekir.
g) Yatay geçiş yapacak öğrencilerden yedek aday belirlenirken puanı eşit olan adayların,

öncelikle ALES puanı ve yine puanlar eşit ise lisans/yüksek lisans mezuniyet not ortalaması
esas alınarak sıralama yapılır.

ğ) Uzaktan eğitim programlarından yatay geçiş yapılamaz.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi
iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrenciler, kayıt yenileme tarihine kadar
enstitüye müracaat ederler. Anabilim/Anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile
özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(3) Özel öğrenci statüsündekiler, lisansüstü programlarda açılan derslerden her dönemde
en fazla iki derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenciler, aldıkları derslere devam etmek ve bu derslerin
gereğini yerine getirmek zorundadır. Özel öğrenci statüsündeki öğrencilere bu Yönetmelik ve
ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı
olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde en fazla üç ders saydırılabilir. Özel öğrenci statüsünde
iken alınan notların, muafiyet ya da AKTS aktarımına, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi
ve EYK’nın onayı ile karar verilir.

(5) Özel öğrenci olarak alınacak dersler ücretli olup ödenecek ücret her yıl Üniversite
tarafından belirlenir.

(6) Özel öğrenci statüsündekilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrencilik
statülerini belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir.

Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde mülakat ve değerlendirme

jürilerinin belirlenmesi ve görevlerine ilişkin esaslar şunlardır:
a) Programlara yapılan başvuruların değerlendirmesi, her akademik yarıyıl öncesi ilgili

programlara başvuran adaylar arasındaki sıralamayı belirlemek, mülakat/yetenek sınavını yap-
mak ve değerlendirmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı
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ile sınav jürisi belirlenir. Sınav jürisi ilgili anabilim/anasanat dalından üç asıl iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda yakın anabilim/ana-
sanat dallarından veya farklı yükseköğretim kurumlarından da öğretim üyeleri seçilebilir.

b) Mülakat, yetenek ve değerlendirme jürileri, enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen
tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve seçme işlemlerine ilişkin jüri üyeleri tarafından
imzalanan liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, jüri başkanı tarafından en geç iki iş
günü içerisinde enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

Mülakat, yetenek ve giriş başarı puanının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda eğitim-öğretim hakkı kazanabilmek için

öngörülmüş giriş şartlarına ilişkin değerlendirme esasları şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans programına ilişkin şartlar şunlardır:
1) Öğrenci kabulünde adayların mülakat/yetenek sınavına girebilmeleri için adayın

ALES puanının %60’ı, lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır
ve belirlenen kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanının hesaplanmasında;
lisans mezuniyet not ortalaması, ALES puanı ve mülakat/yetenek puanı değerlendirilir. Giriş
başarı puanı; adayın ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve mü-
lakat/yetenek sınavından aldığı puanın %20’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayı-
labilmesi için hesaplanan giriş başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakültesinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat
dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Mülakat/Yetenek sınavı için adayın lisans
mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday ilan edilir.
Giriş başarı puanı; adayın lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve mülakat/yetenek sı-
navından aldığı puanın %50’si toplanarak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesap-
lanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 65 puan olması gerekir.

b) Tezsiz yüksek lisans giriş başarı puanı, lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alı-
narak hesaplanır. EYK, lisans mezuniyet not ortalamasına göre adayların sıralamasını yapar.
Puan sıralamasında virgülden sonraki iki basamak dikkate alınır. Sıralama sonuncunda son sı-
radaki adayların puanlarının eşit olması halinde kontenjan, ilgili adayları kapsayacak şekilde
artırılır.

c) Doktora programlarında mülakat/yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı,
lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların
ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın
3 katı kadar aday ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans derecesiyle baş-
vuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans me-
zuniyet not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek puanının %20’si toplamı alınarak hesap-
lanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan giriş puanının 100 puan üzerinden en az 75
puan olması gerekir.

ç) Sanatta yeterlik programlarına ilişkin şartlar şunlardır:
1) Mülakat/Yetenek sınavı için adayların ALES puanının %60’ı, lisans derecesiyle baş-

vuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans me-
zuniyet not ortalamasının %40’ı toplanarak sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar aday
ilan edilir. Giriş başarı puanı; ALES sözel puanı sonucunun %50’si, lisans derecesiyle başvuran
adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet
not ortalamasının %30’u ve mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %20’sinin toplamı alı-
narak hesaplanır. Adayların başarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden
75 puan olması gerekir.

2) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar için ALES puanı aranmaz. Mülakat/Yetenek sınavı için lisans
derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların ise
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yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılır ve kontenjanın 3 katı kadar öğ-
renci ilan edilir. Giriş başarı puanı; lisans derecesiyle başvuran adayların lisans, tezli yüksek
lisans derecesi ile başvuran adayların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve
mülakat/yetenek sınavında alınan puanın %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. Adayların ba-
şarılı sayılması için hesaplanan bu puanın 100 puan üzerinden en az 75 puan olması gerekir.

d) Mülakat/Yetenek sınavı yapılan programlarda baraj puanı 100 üzerinden en az 50
olup, daha düşük puan alan adaylar ile mülakat/yetenek sınavına girmeyen adaylar başarısız
sayılır.

e) EYK, adayları giriş başarı puanlarına göre sıralayarak ilân edilen kontenjanlar kadar
asıl ve yedek adayı belirler, sonuçlar EYK onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Aynı puanı alan
adaylar sıralanırken; öncelikle ALES puanı istenen programlar için ALES puanı, yine puan
eşitliği varsa lisans derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans
derecesi ile başvuranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama ya-
pılır. Tezsiz yüksek lisans programları hariç ALES puanı istenmeyen programlarda ise lisans
derecesi ile başvuranlar için lisans mezuniyet not ortalaması, yüksek lisans derecesi ile başvu-
ranlar için yüksek lisans mezuniyet not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır yine puan eşit-
liği halinde adayın mülakat/yetenek sınav puanı esas alınarak sıralama yapılır.

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıt
MADDE 14 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri, akademik takvimde belirlenen tarihlerde ya-

pılır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye
vererek kayıtlarını yaptırmaları gerekir. Kesin kayıt işlemlerinde, başvuruda istenen belgelerin
asılları veya enstitü tarafından onaylı örneklerinin sunulmaması durumunda kesin kayıt işlem-
leri yapılmaz.

(2) Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine
yedek listeden ilan edilen adayların kayıtları yapılır. Yedek adaylar ilan edilen süre içerisinde
kayıt evrakları ile enstitüye başvuruda bulunur. Puan sıralamasına göre kayıtları yapılır.

(3) Enstitüye, sınav sonucunda ilk defa kayıt yaptırmış olan öğrencilerden kendi iste-
ğiyle kayıt sildirenlerin yerine, daha önce ilân edilen başarı sıralaması dikkate alınarak yedek
adaylar ekle/sil haftasında kayıt yaptırabilirler.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Birden fazla lisansüstü programa kayıt yapılması duru-
munda öğrencinin lisansüstü programdan ilişiği kesilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

Kayıt yenileme
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin,

her yarıyıl için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, enstitü tarafından istenen kayıt yeni-
leme işlemlerini yerine getirmeleri gerekir. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, katkı
payı/öğrenim ücreti ödemiş olsa dahi o yarıyıl alması gereken derslerden/tez çalışmasından/özel
konulardan/uzmanlık alan dersinden başarısız sayılır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrencilik
haklarından yararlanamazlar. Bu hallerde geçen süreler azami süreden sayılır.

Öğretim dili
MADDE 16 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından

yabancı dilde açılması onaylanan programlarda öğretim, onaylanan dilde yapılır.
(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlarda, anabilim/anasanat dalı kurulunun

ve EK’nın teklifi, Senatonun kararı ile belirli bir lisansüstü programda, yeterlik sınavı, tez iz-
leme, tez yazımı ve tez savunması yabancı dilde yapılabilir. Yeterlik sınavı, tez izleme, tez ya-
zımı ve tez savunmasının yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyelerinin ilgili mev-
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zuat hükümlerinde belirtilen şartlara sahip olması gerekir. Yabancı dilde verilen dersleri almak
ve tezini yabancı dilde yazmak isteyen öğrencilerin Üniversitenin belirlediği muafiyet koşul-
larını sağlaması gerekir.

İngilizce hazırlık programı
MADDE 17 – (1) Enstitüde aşağıdaki esaslar çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı

İngilizce hazırlık programı uygulanabilir:
a) Zorunlu hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilere

hazırlık programında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
b) İsteğe bağlı hazırlık programı uygulayan lisansüstü programlara kabul edilen öğren-

cilere hazırlık programında Senato tarafından belirlenen hükümler uygulanır.
(2) Yabancı dil hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü

eğitim sürelerine dâhil edilmez.
Danışman atama ve danışman değişikliği
MADDE 18 – (1) EYK, lisansüstü programa ilk kayıt yaptıran her öğrenci için anabi-

lim/anasanat dalı kurulunun teklifine istinaden, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olup
doktorası veya doçentliği yürütülen programın alanında olan, program disiplinler arası ise o
alanla doğrudan ilişkili lisansüstü eğitim programında ders verecek öğretim üyelerini danışman
olarak görevlendirir.

(2) Öğretim üyelerinin tezli yüksek lisans programlarında danışmanlık yapabilmesi için
en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması; doktora programlarında
ise danışmanlık yapabilmesi için birinci tez danışmanı olarak başarı ile tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması ve en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca
tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir. Bu kriterlere ilave olarak doktora
öğrencisi için atanacak danışmana ilişkin Senato ayrıca ek kriterler de getirebilir.

(3) Lisansüstü eğitim programlarında danışmanlar, anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi
ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, EYK kararı ile en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar atanır. Tezsiz yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında Senato
tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora dereceli öğretim görevlisi de danışman olarak
atanabilir.

(4) Danışmanlar, ders aşamasındaki öğrencilere ders seçiminde yardımcı olur ve semi-
nerlerinin yürütülmesini sağlar. Tez aşamasında ise özel konular ve uzmanlık alan dersini yü-
rütür ve öğrencinin tez çalışmaları ile dönem projesinin yürütmesini sağlar. Sanatta yeterlik
için danışmanlar, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülme-
sinde görev yapar.

(5) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması
halinde, süresinde onaylanması gereken belgeler, anabilim/anasanat dalı başkanlıkları tarafın-
dan onaylanır.

(6) Danışman değişikliği, danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman deği-
şikliğine ilişkin gerekçeli talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı
ile yapılır. Tez aşamasında yapılacak danışman değişikliğinde önceki danışmanın bilimsel ve
akademik haklarından feragat etmesi halinde aynı tez önerisi ile devam edilebilir.

(7) Danışmanın, altı aydan uzun süre yurt dışında görevli, izinli veya sağlık raporunun
olması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından yeni bir danışman teklif edilir ve
EYK kararı ile atanır.

(8) Üniversiteden başka bir yükseköğretim kurumuna geçen, yükseköğretim üst kurul-
larında görevlendirilen veya emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları,
öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder. Da-
nışmanın istifa etmesi ve Üniversite dışında başka bir kuruma altı aydan fazla süre ile görev-
lendirilmesi/kadrosuyla geçmesi durumlarında öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden
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sona erer. Ancak, öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun teklifi ve EYK kararı ile danışmanlık görevi tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans
ve doktora/sanatta yeterlik öğrencileri için süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(9) Herhangi bir sebep ile öğrencinin danışmansız kalması durumunda, anabilim/ana-
sanat dalı bir ay içerisinde yeni danışman önermek ile yükümlüdür.

(10) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda
atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Enstitülerde ilk kez açılacak olan lisansüstü dersler, açılması onay-

lanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı ile kredi ve AKTS değerleri
anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ile EK’nın kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.
Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin verileceği ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tara-
fından yürütüleceği anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Dersler, anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyeleri tarafından verilir. Ders ver-
mekle görevlendirilecek öğretim üyeleri belirlenirken, anabilim/anasanat dalındaki öğretim
üyeleri ile birlikte, Üniversite bünyesinde mevcut birimlerde görevli olan öğretim üyeleri veya
gerekli olduğu takdirde başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri de dikkate alı-
nabilir.

(3) Öğretim üyeleri, enstitü bünyesinde her yarıyılda açık olan lisansüstü derslerden
sadece yüksek lisans programı olan, tezsiz yüksek lisans programı hariç, anabilim/anasanat
dallarında en fazla iki dersi, hem yüksek lisans hem doktora/sanatta yeterlik programına öğrenci
alanlarda ise tezsiz yüksek lisans dahil en fazla üç dersi yürütebilir. Ancak, hem Türkçe hem
de yabancı dilde eğitim verilen anabilim/anasanat dallarında belirtilen ders sayıları sadece bir
dilde yürütülen bir program için geçerlidir.

(4) Doktorası/Sanatta yeterliği veya doçentliği yürütülen programın alanında veya prog-
ram disiplinler arası ise o alanla doğrudan ilişkili olmak kaydıyla öğretim üyelerinin tezli yük-
sek lisans programlarında ders verebilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında
ders vermiş olması; doktora/sanatta yeterlik programlarında ise en az dört yarıyıl bir lisans
ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(5) Zorunlu dersleri yürütecek öğretim üyelerinin doktora/sanatta yeterlik programında
ders verme koşulunu sağlaması gerekir. Ancak sadece tezli yüksek lisansı olan programlarda
ise öğretim üyesinin yüksek lisansta ders verme koşulunu sağlaması gerekir.

Lisansüstü dersler
MADDE 20 – (1) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını

içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur. Doktora programına
kayıt olanlar yüksek lisans programında alıp başarılı olmaları halinde ilgili içerikteki dersi tek-
rar almazlar.

(2) Lisansüstü öğrenciler, uzmanlık alan/özel konular dersi hariç, bir yarıyılda en az 30
AKTS kredilik ders almak zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın ka-
rarıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğ-
retim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden de alabilir. Seçilen
dersler için dersin alındığı yükseköğretim kurumundaki adı, yüzlük sistem notu ve Transfer
kodu kullanılır. Harfli not sistemindeki notların yüzlük sisteme göre en küçük karşılıkları alı-
narak, not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları ders alınan yükseköğretim kurumundaki de-
ğeriyle kabul edilir. Bu işlemlerde anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı
gerekmektedir.
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(4) Enstitünün tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu
dersler hariç olmak üzere dersler, yüksek lisans ve doktora dersleri olarak ayrılır. Tezli yüksek
lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında zorunlu dersler ortak yürütülür.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 21 – (1) Öğrenci kayıt döneminde seçtiği dersleri, danışmanının da uygun

görmesi halinde, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftası içinde ders ekleme ve/veya
çıkarma işlemi yapabilir.

Derslere devam zorunluluğu
MADDE 22 – (1) Derslere devam zorunludur. Öğrenci, teorik derslerin en az %70’ine

ve uygulamalı derslerin en az %80’ine devam etmek zorundadır. Devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin genel sınavlarına alınmaz ve başarısız sayılır.

Özel konular ve uzmanlık alan dersi
MADDE 23 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı öğrencileri için

ayrı ayrı olmak üzere, birinci tez danışmanı tarafından yürütülmek şartıyla danışmanlık görevinin
sonuna kadar her yarıyıl, ara tatil ve yaz tatillerinde de devam edecek şekilde yüksek lisans
programında özel konular, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise uzmanlık alan dersi açı-
lır.

(2) Özel konular dersi, tezli yüksek lisans programına kaydını yaptırmış ve danışmanı
atanmış öğrencinin en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez öneri formu ile birlikte verdiği tez
konusunun EYK tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

(3) Uzmanlık alan dersi, doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez önerisinin EYK tara-
fından kabul edildiği tarihten itibaren başlar.

(4) Yüksek lisans öğrencisi, danışman atanmasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl
özel konular dersine, doktora öğrencisi ise yeterlik sınavında başarılı olduğu yarıyılı izleyen
yarıyıllarda uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Danışman öğretim üyesi, tez önerisinin EYK tarafından kabul edilmesinden sonra
dersi alan öğrencinin durumunu, yarıyıl sonunda, başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirir.

Sınav evrakları ve teslimi
MADDE 24 – (1) Ara/genel/bütünleme sınav sonuçlarına ilişkin belgeler ve sınav ev-

rakları, ilan edilen sınav tarihleri bitiminden itibaren on beş gün içerisinde ilgili anabilim dalı
başkanlıkları tarafından bir üst yazı ve not çizelgeleri ile birlikte enstitüye teslim edilir. Teslim
edilen evraklar üç yıl süre ile saklanır.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 25 – (1) Öğrencinin gireceği derslerin ara/genel/bütünleme sınavları, akade-

mik takvimde belirlenen sınav dönemleri içinde yapılır ve ilân edilir. Öğrencinin tek dersi kal-
ması durumunda tek ders sınavı uygulanmaz.

(2) Yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik derslerinin sınavları 100 puan üzerinden de-
ğerlendirilir ve her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılır. Ara/genel/bütünleme sı-
navları yazılı olarak yapılabileceği gibi öğrencinin yarıyıl boyunca yaptığı uygulamalı çalış-
malar ve hazırladığı ödevler dikkate alınarak da yapılabilir.

(3) Lisansüstü programlarda bir dersin başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı
ile genel/bütünleme sınav notunun %60’ının toplamı olup; öğrencinin ilgili dersten başarılı sa-
yılması için bu notun 100 puan üzerinden tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az
75 puan, doktora/sanatta yeterlik programlarında en az 80 puan olması gerekir. Seminer, dönem
projesi, tez çalışması, özel konular ve uzmanlık alan dersinde ise başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir.
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(4) Lisansüstü derslerin sınav notları 100 puan üzerinden belirlenir. Ancak istenildiğinde
bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi, aşağıdaki eşdeğerlik çizelgesi dikkate alınarak, harfli
veya dörtlü katsayı sistemine göre de düzenlenebilir:

Not Harf notu Katsayı
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
65-69 DC 1,50
60-64 DD 1,00
50-59 FD 0,50
0-49 FF 0,00
(5) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, derse devam ve/veya uygulama şartını ye-

rine getirmediğinden, genel sınavlara/bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrenciye
NA notu verilerek başarısız sayılır.

(6) Bütünleme sınav hakkı, ilgili yarıyıl veya yılda alınan ders veya derslerden genel
sınava girme hakkı elde edilen ancak, genel sınavlarda başarısız olunan dersler ile genel sınava
girme koşulu yerine getirildiği halde sınavına girilemeyen dersler için kullanılabilir. Bu sınavlar,
akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili birimler tarafından hazırlanan programdaki gün,
saat ve yerde yapılır. Sonuçlar sınav tarihinden itibaren bir hafta içinde ilan edilir. Bütünleme
sınav notu, genel sınav notu yerine kullanılır.

Mazeretler
MADDE 26 – (1) Sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretler; doğal afet,

anne, baba, eş, kardeş ve çocuğun ölümü ve benzeri haklı ve geçerli nedenlerini belgelendirmesi
halinde, öğrencinin EYK tarafından mazeretli sayılmasına karar verilebilir.

(2) Öğrencilerin mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itiba-
ren, diğer hallerde ise olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç yedi gün içerisinde ens-
titüye ilgili belgeleri teslim etmeleri ve mazeretin gerçekleştiği tarihte olan ara sınav yerine
mazeret sınavına girebilmek için başvurmaları gerekir.

(3) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam ede-
mez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazereti sebebiyle
devamsızlığı 22 nci maddede öngörülen devamsızlık süresini aşan öğrenci, devamdan muaf
tutulamaz ve devamsızlıktan kalır.

Mazeret sınavı
MADDE 27 – (1) Mazereti nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciye, başvurusu EYK

tarafından kabul edilmek kaydıyla, bir sınav hakkı verilebilir. Öğrencilerin sınavları aynı yarıyıl
içinde; enstitü tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Mazeret sınavına giremeyen öğ-
renciler için ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez. Öğrencilere genel sınav ve bütünleme sı-
navı için mazeret sınav hakkı verilmez.

Sınav sonuçları ve itiraz
MADDE 28 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarına itirazını sınav sonuçlarının ilânından iti-

baren en geç yedi gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapabilir. Sınav evrakının de-
ğerlendirilmesi ilgili öğretim üyesi, anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü müdür yardım-
cısından oluşan bir komisyon tarafından yedi gün içerisinde yapılır. Bu komisyon aldığı kararı
tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirir, sonuç EYK kararı ile kesinleşir.

Disiplin işleri
MADDE 29 – (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.
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Ders saydırma
MADDE 30 – (1) Danışmanın ve anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK’nın

kararı ile bir öğrenci, kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olan ve enstitüye kayıt olmadan önce
yurt içi veya denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen yurt dışı yük-
seköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu en fazla iki dersi saydırabilir. Öğrencinin
ders saydırma dilekçesini, akademik takvimde yer alan kayıt yenileme tarihleri içerisinde ders
içerikleri ile birlikte enstitüye teslim etmesi gerekir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü
programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(2) İkili anlaşmalar kapsamında eğitime giden lisansüstü programı öğrencilerinin, ba-
şarılı oldukları derslerden veya uygulamalardan aldıkları notlar ve kredilerin sayılması, anabi-
lim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Saydırılan dersler, daha önceki yükseköğretim kurumlarındaki adı, yüzlük sistem
notu ve AKTS değeri Transfer kodu ile kabul edilir. Harfli not sistemindeki notların yüzlük
sisteme göre en küçük karşılıkları alınarak not dönüşümleri yapılır. AKTS karşılıkları olmaması
durumunda ise anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Öğrencinin başarısız olduğu dersleri döneminde alıp başarması ge-

rekir. Başarısız olunan dersin tekrar alınması durumunda ise devam şartı aranmaz. Devamsızlık
nedeniyle başarısız olma durumunda devam şartı aranır. Ancak öğrenci, tekrara kaldığı seçmeli
dersin yerine, danışman onayı ile başka bir dersi de ilgili dönemde alabilir. Başarısız olunan
dersin yerine yeni alınan bu ders için de devam şartı aranır. Uygulamalı derslerden başarısız
olması durumunda ise öğrenci, devam şartını yerine getirmiş olsa dahi, dersi tekrar aldığında
devam şartı aranır.

Akademik ortalama
MADDE 32 – (1) Akademik ortalama, her dersten alınan başarı notunun sayısal değe-

rinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin
toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yuvarlatılarak
iki hane ile belirtilir.

İlişik kesme
MADDE 33 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerle öğrencinin EYK kararıyla enstitü ile

ilişiği kesilir:
a) Kendi isteği ile yazılı başvuruda bulunmak.
b) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almak.
c) Lisansüstü programlarda öngörülen azami süreler içinde ilgili programın gereklerini

yerine getirmemiş olmak.
(2) Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen öğrencinin ödemiş olduğu öğrenci katkı

payı/öğrenim ücreti iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme bece-
risini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az
olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplamda
en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                30 Mayıs 2017 – Sayı : 30081



(4) Ders aşamasında alınacak dersler zorunlu ve seçmeli olup, birinci yarıyıldaki ders-
lerden birinin araştırma yöntemleri ve ikinci yarıyıldaki derslerden birinin de seminer dersi ol-
ması zorunludur.

(5) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu tez öneri formuyla birlikte
en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulu kararı ile enstitüye önerilir.
Tez konusu, EYK kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik danışmanın önerisi, anabilim/anasa -
nat dalı kurulu ve EYK kararı ile yapılır.

(6) Öğrenci en geç danışman atamasını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez çalış-
masına kayıt yaptırmak zorundadır.

Süre
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıtlı 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, azami süreler içerisinde tezini tamamlayamayan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler
MADDE 36 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar ve-

rir. Seçilecek derslere ilişkin enstitünün eğitim-öğretim planı uygulanır.
(2) Öğrenci, kendi tez danışmanı tarafından açılan seminer, tez çalışması ve özel ko-

nulara ilgili yarıyıllarda kayıt yaptırmakla yükümlüdür.
(3) Danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile

öğrenci toplam alacağı derslerden en fazla iki dersi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, programın gerektirdiği dersin kredi/AKTS yüküne sayılmak üzere, lisans derslerinden,
başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan
derslerden alabilir. Alınan lisans dersinin başarı değerlendirmesi 25 inci maddeye göre yapılır.
Ancak, alınacak lisans dersini yürütmekle sorumlu öğretim üyesi 19 uncu maddenin dördüncü
fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

Seminer
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanı ile birlikte belirlenen bir konuda

yazılı bir seminer hazırlamak ve sunmak zorundadır. Seminerin TYK’ya uygun olarak yazıl-
ması gerekir.

(2) Öğrenci, seminerini danışmanın başkanlığında aynı anabilim/anasanat dalı veya ya-
kın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim üyesi olmak üzere üç öğretim üyesinin
bulunduğu bir komisyona en az 30 dakika içerisinde sunar. Sunum dinleyicilere açık olarak
yapılır. Seminer ilgili komisyon tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başa-
rısızlık halinde, daha önce verilen konu veya değişik bir konu öğrenciye tekrar verilir. Öğrenci
bir sonraki yarıyılda tekrar semineri sunar ve yeniden komisyon tarafından değerlendirilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 38 – (1) Tezini, TYK’ya uygun biçimde hazırlayan öğrencinin danışmanı te-

zin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü beyan eden dilekçe ile birlikte tezi anabilim/ana-
sanat dalı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının öne-
risi ve EYK kararı ile atanır. Tez savunma jürisi en az biri Üniversite dışından olmak üzere da-
nışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, biri anabilim/anasanat dalından diğeri başka
bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesi belirlenir. İkinci tez da-
nışmanının jüri üyesi olduğu hallerde jüri, ikisi yurt içi veya yurt dışı farklı yükseköğretim ku-
rumlarından olmak üzere beş asıl ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğ-
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retim üyesinden oluşur. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı ta-
rihten itibaren, varsa mazeretlerini enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye
davet edilir.

(3) Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyele-
rine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek
üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Tez sınav jürisi oluşturulan öğrenci tezini ciltlenmemiş beş nüsha olarak hazırlar ve
jüri üyelerine teslim eder.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içerisinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim
ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti
nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK yeni bir jüri be-
lirler.

(6) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları yazmak
ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi 45-90
dakika arasındadır. Tez savunma sınavının sunulması dinleyicilere açık olarak yapılır. Dinle-
yiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Soru cevap
bölümünde öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Olumsuz oy
kullanan üyeler gerekçelerini ilgili tutanağa ekler. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı
tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde sınav evrakıyla birlikte enstitüye teslim edilir.
Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında dü-
zeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içerisinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde
yeniden savunur. Bu savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek
lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
şartıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Tez savunma sınavına gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret
EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla mazeret süresinin bi-
timinden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ya mazeret sunmayan veya
EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak Üniversite ile ili-
şiği kesilir.

(9) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, enstitü tarafından istenen sayıda yüksek lisans tezinin
ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 39 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan

yüksek lisans öğrencisinin mezuniyeti EYK kararı ile kesinleşir.
(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim

edildiği tarihtir.
(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak

tezli yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak
diploma verilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konu-

larda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı, birinci ve ikinci öğretimde ayrı ayrı yürütülebilir.
Süre
MADDE 41 – (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 üç yarıyıldır. Bu sürenin so-
nunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Dersler ve krediler
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 60 AKTS kre-

disinden az olmamak şartıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem
projesi dersini aldığı yarıyılda, dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

(2) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.
(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek koşuluyla, tezli yüksek li-
sans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Dönem projesi
MADDE 43 – (1) Danışman, danışmanlık yaptığı öğrenciler için dönem projesi dersi

açmak zorundadır. Öğrenci, dönem projesinin konusunu, danışman ve anabilim/anasanat dalı
kurulunun onayı ile üçüncü yarıyılın başına kadar enstitü müdürlüğüne sunar. Proje konusu
EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Dönem projesi, tekrar alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Öğrenci, dönem proje-
sini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve projesini yarıyılın sonunda TYK’ya
uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve EYK tara-

fından mezuniyetine karar verilen öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama, analiz
etme ve yeni sentezlere ulaşma becerisi kazandırmaktır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için uz-
manlık alan dersi hariç toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kre-
disinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışması olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için de uzmanlık alan dersi hariç en az kırk iki kredilik on dört ders, seminer,
yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden
oluşur.
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(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarı-
yıldan başlamak üzere, her yarıyıl 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 öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslerini başarıyla tamamlayan, 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 koşuluyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(5) Doktora programının ders aşaması için gerekli dersler, tezli yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl olarak dü-
zenlenir.

(6) Öğrencinin tezini sunabilmesi için tez önerisinin EYK tarafından kabul edildiği ya-
rıyılı izleyen yarıyıldan itibaren; tez çalışması ve uzmanlık alan derslerine dört yarıyıl kayıt
yaptırması ve başarılı olması gerekir.

Dersler
MADDE 47 – (1) Alınacak derslere öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.
(2) Doktora programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış olması

koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile kayıtlı
olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında veya diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans veya doktora derslerinden yüksek
lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğren-
ciler en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi, 19 uncu
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(4) Öğrenci, yeterlik sınavını başarı ile tamamladığı yarıyılı izleyen yarıyıldan itibaren

her yarıyıl kendi tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yü-
kümlüdür.

(5) Enstitü, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda
bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez
başlığını ilgili enstitüye önerir.

Seminer
MADDE 48 – (1) Doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, ders aşamasında ya-

zılı bir seminer hazırlayarak sunmak zorundadır. Yüksek lisans derecesi ile doktora program-
larına kabul edilen öğrenciler semineri ders aşamasının ikinci yarıyılında, lisans derecesi ile
kabul edilen öğrenciler ise ders aşamasının üçüncü yarıyılında alırlar.

(2) Seminer, biri danışman olmak üzere, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirle-
nen, aynı anabilim/anasanat dalı veya yakın bir anabilim/anasanat dalında görevli iki öğretim
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üyesinin de katılımıyla oluşan bir jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Başarısızlık halinde öğrenciye danışmanı tarafından aynı veya değişik bir konu tekrar verilir
ve öğrenci tarafından bir sonraki yarıyılda tekrar sunulur. Yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç dördüncü yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç
altıncı yarıyılın sonuna kadar seminerde başarılı olmak zorundadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:
a) Yeterlik sınavının amacı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrencinin

alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derin-
liğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en
geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bir öğrenci, bir yılda, akademik tak-
vimde belirlenen güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere, en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rebilir. Yeterlik sınavları her yarıyılda akademik takvimde belirlenen genel sınav tarihlerinde
yapılır.

b) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından
onaylanan beş kişilik DYK tarafından düzenlenir ve yürütülür. DYK üyelerinin görev süresi
iki yıldır. Eski üyeler DYK’ya tekrar seçilebilir. DYK, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,
uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürileri kurar.

c) Sınav jürisi en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak
üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yüksek-
öğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav jürisi aynı ana-
bilim/anasanat dalındaki öğretim üyelerinden oluşur. Ancak DYK, sadece bir jüri üyesinin ya-
kın bir anabilim/anasanat dalından olmasına da karar verebilir. Yeterlik sınav jürisi üyelerinin
kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini, enstitü müdürlüğüne bildir-
meleri gerekir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

ç) Yeterlik sınavının tarihi, yeri ve saati en az üç gün önceden anabilim/anasanat dalında
ilân edilir. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavının sözlü kısmı dinleyicilere açık olarak yapılır.
Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı ve
sözlü sınavların her ikisinden de 100 tam puan üzerinden en az 80 puan alması gerekir. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve kararını anabilim/anasanat dalı
başkanlığına yazılı olarak bildirir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri yine aynı üyelerden oluşur.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

e) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, jüri önerisi ve EYK kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-
rundadır.

f) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersi ile seminerini
başarı ile tamamlamış bir öğrenci talebi üzerine danışmanı ve anabilim/anasanat dalı önerisi,
EYK kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumda öğrenci dört yarıyılda
yüksek lisans programını tamamlamak zorundadır. Süresi içerisinde programı tamamlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.

30 Mayıs 2017 – Sayı : 30081                                RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Tez izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için danışmanın önerisi, ana-

bilim/anasanat dalı kurulu ve EYK’nın kararı ile bir ay içinde TİK oluşturulur.
(2) TİK, üç öğretim üyesinden oluşur. TİK’te tez danışmanından başka, anabilim/ana-

sanat dalı içinden ve farklı bir anabilim/anasanat dalından ve/veya yurt içi/yurt dışı farklı bir
yükseköğretim kurumundan birer üye yer alır. İkinci tez danışmanı atanması durumunda ikinci
tez danışmanı isterse TİK toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli önerisi, anabilim/ana-
sanat dalı kurulu ve EYK’nın kararı ile TİK üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 51 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve tez önerisine kayıt

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

(2) TİK, tez önerisinin kabulüne, düzeltilmesine veya reddedilmesine salt çoğunlukla
karar verir. Bu karar, TİK tarafından anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim edilir. Anabi-
lim/Anasanat dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye gön-
derilir ve EYK kararı ile kesinleşir. Düzeltme kararı söz konusu olursa ilgili öğrenciye bir ay
ek süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
bir ay önce TİK üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK
tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. TİK tarafından üst üste iki kez veya
aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite 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 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları TYK’ya

uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için dört yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırıp
başarılı olması gerekir.

(3) Öğrenci doktora tezinin savunmasından önce, düzeltme verilen tezlerde ise gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin
görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Öğrenci tezin ciltlenmemiş yedi nüshasını jüri
üyelerine teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar
verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin TİK’te yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi yurt içi/yurt
dışı başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden
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ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim
üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından
atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini, enstitü
müdürlüğüne bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyelerinin belirlendiği EYK kararının alındığı tarihten itibaren en geç bir ay
içinde, jüri tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlüğüne teslim
ederek öğrenciyi tez savunma sınavına almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti
nedeniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda EYK yeni bir jüri be-
lirler.

(6) Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı,
tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı-
nın süresi 60-120 dakika arasındadır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak,
öğrenciye sadece jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak,
tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat
dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olum-
suz oy kullanan üyeler, gerekçelerini tutanağa eklerler. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı
olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans
diploması verilir. Tez savunma sınavına giremeyen öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu
mazeret EYK tarafından kabul edildiği takdirde, azami süreyi aşmamak şartıyla, mazeret sü-
resinin bitiminden itibaren bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. EYK’ya mazeret sunmayan
veya EYK tarafından mazereti kabul edilmeyen öğrencinin tezi başarısız sayılarak Üniversite
ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitü tarafından istenen

sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ve gerekli diğer doküman ve mater-
yalleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin enstitü tarafından istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden iti-
baren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-
zuniyeti EYK kararı ile kesinleşir ve doktora diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üze-
rine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci ko-
şulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İki veya daha fazla yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumu arasında yürütülen ortak
doktora programlarından mezun olan öğrencilere ilgili mevzuat çerçevesinde ortak diploma
verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.
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(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak
koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplamda en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Programa yüksek lisans derecesi
ile kabul edilen öğrenciler programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak
üzere toplamda en az 240 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Uygulamalar, sergi, proje,
resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, 25 inci madde kapsamında değer-
lendirilir.

(3) Sanatta yeterlik programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az kırk
iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar
olmak üzere toplamda en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Programa lisans derecesi ile kabul
edilen öğrenciler, programı tamamlamak için her yarıyıl en az 30 AKTS kredisi olmak üzere
toplamda en az 300 AKTS kredisini tamamlamak zorundadır. Seminer, uzmanlık alan dersi,
uygulamalar, sergi, proje, resital, konser veya temsil gibi çalışmalar ve tez çalışması, 25 inci
madde kapsamında değerlendirilir.

(4) Sanatta yeterlik programlarında lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında almamış ol-
ması koşuluyla, danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile
kayıtlı olduğu programda yürütülen yüksek lisans veya başka bir anabilim/anasanat dalında
veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan yüksek lisans ve doktora derslerinden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş
öğrenciler ise en fazla dört ders alabilirler. Ancak, dersi yürütmekle sorumlu öğretim üyesi 19 uncu
maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yeterliliklere sahip olmak zorundadır.

(5) Sanatta yeterlik programına ilişkin bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde, dok-
tora programına ilişkin hükümler uygulanır.

Süre
MADDE 55 – (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 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 derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(3) 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 yarıyıl so-
nuna 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.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 56 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni, TYK’ya uygun biçimde yazmak,
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak
zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.
Enstitü, söz konusu teze ilişkin alınan intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir.
Rapordaki verilerde intihal tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı
olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve
EYK kararı ile atanır. Jüri, en az ikisi yurt içi/yurt dışı başka bir yükseköğretim kurumundan
olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden ve en az biri yurt içi/yurt dışı başka bir
yükseköğretim kurumundan seçilen iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Enstitü tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine teb-
ligat yapıldığı tarihten itibaren varsa mazeretlerini enstitü müdürlüğüne bildirirler. Mazereti
olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını enstitü müdürlü-
ğüne teslim ederek öğrenciyi sınava almak zorundadır. Herhangi bir jüri üyesinin mazereti ne-
deniyle süresi içerisinde tez savunmasının yapılamaması durumunda danışmanın önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı ve EYK kararı ile yeni bir jüri belirlenir. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen
soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye sadece
jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler, gerek-
çelerini tutanağa eklerler. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı ola-
rak değerlendirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin
Üniversite 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 Üniversite 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 55 inci
maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan sanat dalının
özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş istenen sayıda nüshasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay
içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin mezuniyeti EYK
kararı ile kesinleşir ve diploma almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en
fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 58 – (1) Lisansüstü eğitim ile ilgili faaliyet gösteren jüri ve komitelerde üyeler

arasında veya üyeler ile değerlendirdikleri öğrenci/öğrenciler arasında çıkar/çatışma ilişkisi
bulunamaz.
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Tezin sonuçlandırılması aşaması
MADDE 59 – (1) Tezin sonuçlandırılması aşamasında aşağıdaki kurallar uygulanır:
a) Öğrencinin doktora tezini teslim edebilmesi için; tezi ile ilgili bir adet bilimsel ma-

kalenin, Senato tarafından çerçevesi belirlenen hakemli uluslararası dergilerde yayımlanmış
olması ya da bu dergilerde makalesi için dijital nesne tanımlayıcısı numarası almış olması ve
tezi ile ilgili bir adet ulusal veya uluslararası bildirinin sözlü, yazılı veya görsel olarak sunu-
munun yapılmış olması şartı aranır.

b) Sanatta yeterlik öğreniminde; alanı ile ilgili en az iki adet ulusal ve/veya uluslararası
sergi, proje, resital, konser, temsil gibi faaliyetler gerçekleştirmiş olması sanatta yeterlik me-
zuniyet şartı olarak aranır. Bu faaliyetlerin ulusal ve uluslararası resmi kuruluşlarca düzenlen-
mesi şarttır.

c) Her bir anabilim/anasanat dalı, mezuniyet şartı olarak belirlenen minimum yayın kri-
terlerinin üzerinde yayın kriteri belirleyebilir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekçenin de
belirtildiği anabilim/anasanat dalı akademik kurul tutanağı enstitüye sunulur. İlgili karar, Senato
onayı ile yürürlüğe girer.

Tez teslimi ve diploma
MADDE 60 – (1) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yük-
seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

(2) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora
diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Baş-
kanlığı tarafından onaylanmış adı bulunur. Sanatta yeterlik programında ise Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir dip-
loma verilir. Diploması hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus geçici mezuniyet
belgesi verilir. Bu belge, diploma verilirken geri alınır. Öğrencinin verilen diplomayı kaybet-
mesi halinde, gazetede verilecek bir ilânla birlikte, ikinci nüsha olduğu belirtilmek kaydıyla
diploma düzenlenir. Ancak, diplomanın tekrar kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek
ve kayıptan dolayı verildiğini gösteren bir belge düzenlenir.

Tebligat
MADDE 61 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, öğrenci tarafından enstitüye

yazılı olarak beyan edilen adreslerine yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres de-
ğişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adreslerine tebligat yapılması
halinde, kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konular
enstitüde veya enstitü internet sayfasında ilân edilir.

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

kümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili EYK kararları
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 63 – (1) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Üniversi-

teye kayıtlı öğrencilere, bu Yönetmelik ile belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren geçerlidir.

(2) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından önce lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler
hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/404 

Karar No : 2016/936 

BaĢkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan Mahkememizin 

yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13/12/2016 tarihli ilamı ile 268/1 maddesi gereğince 1 

YIL HAPĠS, MÜKERRĠRLERE ÖZGÜ DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (TCK 58/6)-SÜRESĠZ, 

VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 

ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile 

cezalandırılan Seyfettin ve Döne oğlu, 01/02/1980 doğumlu, Hatay, Ġskenderun, Barbaros 

mah/köy nüfusuna kayıtlı MEHMET HÜSEYĠN YEġĠLBAĞ savunmasında bildirdiği 

HACIFEYZULLAH MAH BEZĠRGAN SOK. NO:34 ĠÇ KAPI No:4 KUġADASI AYDIN 

adresinde ve UYAP sisteminde kayıtlı tüm adreslerinde bulunamamıĢ, tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar bugüne kadar kendisine tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

karar verilmiĢ olup. 

Sanık Mehmet Hüseyin YEġĠLBAG'a kararın Resmi Gazete’de yayınını müteakip 15 gün 

sonra kesinleĢeceği hususu ĠLANEN TEBLĠĞ OLUNUR. 4008 

—— • —— 

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/73  

KARAR NO : 2016/326 

Mahkememizin 2016/73 Esas 2016/326 Karar 21/06/2016 tarihli ilamı ile, Hırsızlık 

suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 21/06/2016 tarihli ilamı ile TCK 

142/2-h, 143/1, 35/2, 62, 63, 54/1, 5728 Sayılı Kanun ile değiĢik CMK 231/5, CMK 231/8 

maddeleri gereğince neticeden 1 YIL 6 AY 22 Gün hapis cezası ile cezalandırılan sanık hakkında 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI NEDENĠYLE 5 YIL SÜRE ĠLE 

DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASI, (CMK 231/8) karar verildiği Zaza ve Manana oğlu, 

11/07/1991 RUSTAVĠ doğumlu, Gürcistan, Rustavi nüfusunda kayıtlı sanık GĠORGĠ 

BĠCHĠASHVĠLĠ'ya Mahkememizin 21/06/2016 tarihli 2016/73 Esas 2016/326 Karar tebliğ 

edilememiĢtir, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına 

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

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz Kurumuna 

dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda bulunulması 

suretiyle, Ġstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, yasal süre 

içerisinde itiraz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, ilan olunur.

 4270 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DANIġMANLIK HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Afyonkarahisar Dinar Dombayova Linyit Havzası Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya 

NI-43-101 vb. Standartlarında Yönetilmesi Değerlendirilmesi ve Kaynak Rezerv Raporlarının 

Hazırlanması DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/259707 

Dosya No : TDB-DT-2017/06-HĠZ 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Çankaya/ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00-2680 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

e) Elektronik posta adresi : - 

2 - Ġhale konusu malın adı, niteliği,  

   türü ve miktarı : Afyonkarahisar Dinar Dombayova Linyit Havzası 

Sondajlı Etüt Projesinin JORC veya NI-43-101 vb. 

Standartlarında Yönetilmesi Değerlendirilmesi ve 

Kaynak Rezerv Raporlarının Hazırlanması 

DanıĢmanlık Hizmet Alımı iĢi. 

3 - Ġhale konusu iĢin 

a) Teslim yeri/iĢin yapılacağı yer : Afyonkarahisar Dinar Dombayova Linyit Havzası  

b) Teslim tarihi/iĢin süresi : ĠĢin süresi 720 takvim günüdür. 

4 - Ġhale ile ilgili bilgiler 

a) Ġhale Dokümanı bedeli : 118,00-TL (KDV dahil) 

b) Dokümanın görülebileceği/ 

    satın alınabileceği yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi 

BaĢkanlığı  

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda 

No: 20 Çankaya/ANKARA 

c) Ġhale Usulü : Açık ihale usulü 

d) Ġhale tarih ve saati : 04.07.2017, saat 11:00 

e)Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 04.07.2017 saat 11:00’a kadar; 

  EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-1 Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

f) Ġhalenin yapılacağı yer : EÜAġ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-3 Çankaya/ANKARA 

g) Ġhale dokümanına ulaĢılabilecek  

    internet adresi : www.euas.gov.tr  

5 - Bu ihale, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, ġirketimiz Satınalma ve Ġhale 

Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 4907/1-1 
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ġEKERLERĠN ġEKER AMBARLARINA ĠSTĠFLENMESĠ, SATIġI,  

TAHMĠL-TAHLĠYE, YÜKLEMESĠ VE BOġALTILMASI  

HĠZMETĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde ±% 20 Toleranslı 110.000 Ton (YaklaĢık 

55.000 Ton Üretimin Ġstifi + 55.000 Ton Ġstiften SatıĢ) Kristal ġekerin; üretimden gelen Ģekerlerin 

ġeker Ambarlarına istiflenmesi ve istiflenen Ģekerin satıĢı, stok da bulunan eski ve yeni Ģekerlerin 

satıĢı, stok da bulunan eski ve yeni Ģekerin tahmil-tahliye ve yüklemesi, ayrıca Malzeme 

Ambarına gelecek ve ambarımızdan baĢka bir yere gönderilecek malzemelerin tahmil ve tahliyesi 

hizmeti T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/258079 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5. Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda 2017/2018 Kampanya Döneminde ±% 20 

Toleranslı 110.000 Ton (YaklaĢık 55.000 Ton Üretimin 

Ġstifi + 55.000 Ton Ġstiften SatıĢ) üretilecek Kristal 

ġekerin istife alınması, satıĢ amacıyla kamyonlara 

yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen 

Ģekerlerin yüklenmesi ve boĢaltılması. Kampanya sonrası 

Ģekerin satıĢa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, avarya 

Ģekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların 

temizliği ile Fabrikamız Malzeme Ambarına gelecek ve 

ambarımızdan baĢka bir yere gönderilecek malzemelerin 

tahmil ve tahliyesi hizmeti. 

b) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin Süresi  : ĠĢe BaĢlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 12.06.2017 Pazartesi Günü - Saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Yozgat ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5. Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında 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 en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4900/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK BASINÇLI HAVALI TAġIMA SĠSTEMĠ 4734 SAYILI KANUNUN 

3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Bağlık 

Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 hat) 

  Fax : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :          Malzemenin Cinsi             Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı Havalı TaĢıma Sistemi 1 KALEM (4 Takım) 

b) Teslim yeri : Yerli yükleniciler için: TTK Genel Müdürlüğü Makine 

ve Ġkmal Daire BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri 

ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarı 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen teslim 

limanı 

c) Teslim tarihi : Yerli yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasına 

müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya 

tebligat için gösterdiği adrese yapılacak iĢe baĢlama 

talimatının tebliğinden itibaren 150 takvim günüdür. 

  Yabancı yükleniciler için: SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip 150 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 919-TTK/1535 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Sistem elemanları (taĢıma troleyi, nakliye ünitesi ekipmanları ve frenleme ünitesi) için 

ayrı ayrı ya da sistemin tamamı için metan gazlı ortamlarda (Grup-I) kullanıma uygun olduğu 

belirtilen; 

a) AB Uygunluk Beyanı 

b) Akredite KuruluĢ Belgesi 

Ġdari ġartnamenin 7.3 maddesine uygun olarak teklif ile birlikte verilecektir. Bu belgeleri 

olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

h) Yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, 

en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

j) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilemeyecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkaabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 70,00 TL karĢılığı temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler 05.07.2017 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 4898/1-1 

—— • —— 
KRĠSTAL ġEKERĠN AMBARLARA TAHMĠL, TAHLĠYESĠ, ĠSTĠF ĠġLERĠ  

HĠZMETĠ ALIMI ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya döneminde üretilecek kristal Ģekerin Ambarlara 

Tahmil, Tahliyesi, Ġstif iĢleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal 

ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

Ġhale kayıt numarası : 2017/262193 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 0 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda 2017/2018 Kampanya Döneminde 

istihsal edilecek Ģekerlerin istihsalden alınarak; Ġstif 

yapılması, Doğrudan satıĢ kamyonlarının 

yüklenmesi ve DıĢ Ambarlara nakledilecek 

Ģekerlerin üretim bandından alınarak kamyonlara 

yüklenmesi, gittiği ambarda kamyonlardan alınarak 

banda verilmesi ve banttan alınıp istif yapılması ve 

istiften alınıp kamyonlara yükleme iĢi. 110.000 Ton 

± % 20 toleranslı Kristal ġeker. 
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b) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası-ġeker Ambarı 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin süresi 365 (ÜçyüzAltmıĢbeĢ) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 12.06.2017 Pazartesi günü - Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.1.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.2.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti iĢi benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 4906/1-1 
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ÇÖP TOPLAMA ARAÇLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ihtiyacını 

karĢılamak amacıyla, 10 adet beyaz renk 4x4 önden diferansiyelli Ģasi üzerine 13+1,5 m3 

kapasiteli çöp toplama aracı, Ofisimizce hazırlanan ―Arkadan Yüklemeli Hidrolik SıkıĢtırmalı 

Çöp Araçları‖ teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesi hükümleri dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. BEDEL EK ġARTLAR LĠSTESĠNDE 

BELĠRTĠLMĠġTĠR. 

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

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların, 

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

zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnameleri ile Ofis ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Ġhale teklif dosyası içeriğine, talep takip numarası, ihale kayıt numarası ve iletiĢim 

bilgileri (e-posta ve KEP dahil) yazılacaktır. 

4 - Teklifler, 07.06.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki vaki 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme sonucunda belgeleri 

istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları açılacak olup, uygun olmayan teklifler 

ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

6 - Teklifler ihaleye esas ticari Ģartnamenin 6. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

7 - Ġhale konusu araçların tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

8 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

9 - Sözkonusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu aracı ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediği istekliye 

vermekte serbesttir. 4869/1-1 
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2000 ADET MĠNĠ BĠLGĠSAYAR VE 2000 ADET PARMAK ĠZĠ OKUYUCUSU 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 

Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 2000 adet Mini Bilgisayar ve 2000 adet 

Parmak Ġzi Okuyucusu KISIM-1: 2000 adet Mini Bilgisayar ve Monitör, KISIM-2: 2000 adet 

Parmak Ġzi Okuyucusu, teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

KISIM-1 Mini Bilgisayar ve Monitör 140,00.-TL 

KISIM-2 Parmak Ġzi Okuyucusu 130,00.-TL 

 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik Ģartnamesi ile Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08/06/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır.  

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, teknik Ģartnamesine 

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

zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 4870/1-1 

————— 
14 KALEM MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR KURTARMA 

EKĠPMANI MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı ihtiyacı ―14 

kalem muhtelif cins ve miktar kurtarma ekipmanı malzemesi‖, ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan 

teknik Ģartnamesine uygun olarak, ihale ek Ģartları listesinde belirtilen Ģartlar ile Ofisimiz tip 

ticari Ģartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 

Mlz. 

No MALZEMENĠN CĠNSĠ 

BÜTÜNÜ ĠÇĠN KISMI TEKLĠF ĠÇĠN 

ĠHALE EVRAK 

BEDELĠ MĠKTAR 

ĠHALE EVRAK 

BEDELLERĠ 

  1 Zorla Girme Aleti 

140,00 TL 

57   70,00 TL 

  2 Mekanik Kurtarma Seti 60 100,00 TL 

  3 Akülü Tilkikuyruğu Testere 42 100,00 TL 

  4 Akülü taĢlama aleti 42 100,00 TL 

  5 Akülü beton kırıcı ve delici matkap (5 kg) 27 100,00 TL 

  6 Taktik müdahale kiti 60 130,00 TL 

  7 Çok amaçlı balta 60 100,00 TL 

  8 Kırıcı-delici (Orta Boy) 60 100,00 TL 

  9 Portatif alan aydınlatma 60 130,00 TL 

10 Triport 60 130,00 TL 

11 Kurtarmacı Kaskı+ fener (kentsel) 502 100,00 TL 

12 Kırıcı-delici(ağır boy) 60 130,00 TL 

13 Akülü beton kırıcı ve delici matkap (7 kg) 60 100,00 TL 

14 Teleskopik Merdiven 42   70,00 TL 
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1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartname ile sair ihale evrakı 

Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, döküm alınabilmekte 

olduğundan ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, ―Ġhale 

Ek ġartları‖nın eki tabloda belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik ve ticari Ģartname ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 

Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler ile Kurum tarafından 

teknik Ģartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 08.06.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No’lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine de 

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

zarfları; firmalarca teklif edilen ürünlere ait teknik dokümanların, teknik Ģartnamesine 

uygunluğunu inceleyip, uygun olup olmadığı konusunda, ihale saatinde Kurum adına karar 

verecek personelin, Kurumca görevlendirilerek gönderilmesi halinde aynı gün, gönderilmemesi 

halinde ise bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan 

teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Ġstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, ―Ġhale 

Ek ġartları‖ nın eki tabloda yer alan her bir kalem malzemenin tamamına olmak üzere kısmi 

teklifte de bulunabilirler. Ayrıca, teklif edilen ürünlerin markası ve modeli teklif mektuplarında 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 4871/1-1 
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HEK, HURDA VE EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ TAġITLARA  

AĠT MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

4645 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin SatıĢ, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve ĠĢlemleri ile Hizmet 

SatıĢına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü 

DoldurmuĢ TaĢıtların mübadelesi yapılacaktır.  

1 - Ġdarenin; 

a) Adı : Emniyet Genel Müdürlüğü 

a) Adresi : 

Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi 

BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2. 

kat Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11   06100 Çankaya / 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 462 39 58 - Fax: 0 312 462 39 56 

c) Elektronik posta adresi  : ---  

2 - Mübadele konusu Ġdare tarafından verilecek malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 39 Adet muhtelif marka ve model taĢıt 

Durumu ve özellikleri 

(mübadelesi yapılacak malın 

cinsi, miktarı ve faal olup 

olmadığı) 

: 

Mübadelesi yapılacak Hek, Hurda ve Ekonomik Ömrünü 

DoldurmuĢ TaĢıtların durum ve özelliği ile ilgili bilgiler 

mübadele Ģartnamesinde veya idarede görülebilir. 

3 - Mübadele konusu idare tarafından alınacak malın; 

Adı, niteliği, türü ve miktarı : 

1- 4 Adet Ford Mondeo Titanıum 1.5 Ecoboost 160 Ps A/T 

marka taĢıt  

2- 6 Adet Golsun marka GSS20P model ısıtıcı 

3- 3 Adet Beko marka 9554 NF NO Frost marka buzdolabı  

4- 1 Adet Beko marka Inverter 9365 D 47000 klima  

5- 1 Adet Beko marka FULL HD B49L 5531 4B2 

Televizyon (123 cm) 

6- 30 Adet Armas marka Expert-100 kontrol devreli siren  

7- 2 Adet Dovi marka Polo 3’lü koltuk 

8- 2 Adet Dovi marka tekli koltuk 

9- 2 Adet Dovi marka mekom sehpa 

10- 6 Adet Dovi marka Uzay tekli misafir koltuğu 

11- 1 Adet Dovi marka UP TV Ünitesi  

12- 3 Adet Dovi marka Bafle Ģef koltuk 

Durumu ve özellikleri : 
TaĢıtlar 2016 model veya üzeri kullanılmamıĢ, diğer ürünler 

kullanılmamıĢ olacaktır. 
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4 - Ġdare tarafından alınacak 

malın/malların teslim etme 

yeri 

: 

4 adet Ford Mondeo Titanıum 1.5 Ecoboost 160 Ps A/T 

marka taĢıt, 6 adet Golsun marka GSS20P model ısıtıcı, 3 

adet Beko marka 9554 NF NO Frost buzdolabı, 1 Adet Beko 

marka Inverter 9365 D 47000 klima, 1 Adet Beko marka 

FULL HD B49L 5531 4B2 Televizyon (123 cm), 30 adet 

Armas marka Expert-100 kontrol devreli siren, 2 adet Dovi 

marka Polo 3’lü koltuk, 2 adet Dovi marka tekli koltuk, 2 

adet Dovi marka mekom sehpa, 6 adet Dovi marka Uzay 

tekli misafir koltuğu, 1 adet Dovi marka UP TV Ünitesi ve 3 

adet Dovi marka Bafle Ģef koltuk Emniyet Genel Müdürlüğü 

Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı UlaĢtırma ġube 

Müdürlüğü (Ayrancı Mah. Dikmen Cad. No: 11 

Çankaya/ANKARA) adresine bir defada teslim edecektir. 

5 - Ġdare tarafından verilecek 

malın/malların teslim alma 

yeri 

: 

Mübadele karĢılığı verilecek (39) adet muhtelif marka ve 

model taĢıt Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Fabrika 

Kademeler ġube Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No: 

7/B Yenimahalle/ANKARA adresinden teslim alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 

a) Yapılacağı yer : 

Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi 

BaĢkanlığı Ġhale Salonu (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 

Dikmen Caddesi No: 11   06100 Çankaya / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 09/06/2017 günü saat 15.00 

7 - Değer tespit komisyonu 

tarafından belirlenen tahmini 

bedel 

: 495.750,00-TL  (Dört yüz doksan beĢ bin yedi yüz elli TL) 

8 - Ġdare tarafından alınacak 

malın/malların tahmini bedeli 
: 506.848,00 TL  (BeĢ yüz altı bin sekiz yüz kırk sekiz TL) 

9 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin; 

a) Mübadele ġartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

b) Mübadele ġartnamesinde belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 15.206,00-TL) az olmamak üzere 

kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki 

teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde; kendisinin,  

2) Tüzel kiĢi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim ġirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited ġirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

Kollektif ġirket ise ortakların tamamının, Komandit ġirkette Komandite ortakların hepsinin, 

Komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilmiĢ olan ortakların, Kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak adli sicil belgesi,  

istenir. 

10 - Mübadele, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

11 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel 

Müdürlüğü Ġkmal ve Bakım Dairesi BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2. 

kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 

30,00-TL (otuz Türk lirası) karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek 

olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

12 - Teklifler, 09/06/2017 günü saat 15.00’e kadar Emniyet Genel Müdürlüğü Ġkmal ve 

Bakım Dairesi BaĢkanlığı 1 Nolu Satın Alma ġube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah. 

Dikmen Caddesi No:11 06450 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir. 

13 - Mübadele iĢlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 

açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 

gerçekleĢtirilir. 

14 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak, sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve kesin teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 

16 - Ġlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile 

16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan HEK, hurda ve ekonomik ömrünü doldurmuĢ 

taĢıtlar Emniyet Genel Müdürlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Fabrika Kademeler ġube 

Müdürlüğü Çamlıca Mah. 137. Sok. No: 7/B Yenimahalle/ANKARA adresinde görülebilir. 

17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) 

takvim günüdür. 

18 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 4744/1-1 
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MÜBADELE YAPILACAKTIR 

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden: 

Samsun Emniyet Müdürlüğü kuvvesine kayıtlı iken Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 36 

adet değiĢik marka ve modelde taĢıt, 1946 adet kullanılmaz halde muhtelif demirbaĢ malzeme, 29 

Adet Muhtelif Oto Lastiği, 9263 Kg. Alüminyum (Plaka ve metal karıĢımlı), 640 Kg. karıĢık 

metal hurda demir ve 500 Kg. Alüminyum çerçevenin 4645 sayılı kanunun uygulanmasına iliĢkin 

çıkarılan 22.10.2008 tarih ve 27032 sayılı yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 5 adet 2017 model 

Fiat Doblo Kombi S1 Easy Maxı Multijet 1.6 105 Hp taĢıt ve 1 adet 2017 model Toyota Corolla 

1.6 Touch taĢıt ile açık artırma usulü mübadele yapılacaktır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adı ve Adresi : Emniyet Müdürlüğü - Ġstasyon Mah. Saadet Cad. 

No: 119/SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : 362 311 30 90 / 64 97 

  Faks: 362 230 84 21 

2 - Mübadelenin 

a) Yapılacağı yer : Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube Müdürlüğü 

UlaĢtırma Büro Amirliği (Ġstasyon Mah. Saadet Cad. 

No: 119   Ġlkadım / SAMSUN) 

b) Tarihi ve saati : 15.06.2017 günü Saat: 14.00 

3 - Mübadele konusu malın; 

a) Ġdare tarafından verilecek 

    Malın niteliği, türü ve miktarı : Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ 36 adet değiĢik marka 

ve modelde taĢıt, 1946 adet kullanılma z halde 

muhtelif demirbaĢ malzeme, 29 Adet Muhtelif Oto 

Lastiği, 9263 Kg. Alüminyum (Plaka ve metal 

karıĢımlı), 640 Kg. karıĢık metal hurda demir ve 500 

Kg. Alüminyum çerçevenin mübadelesi yapılacaktır. 

b) Ġdare tarafından alınacak  

    Malın niteliği, türü ve miktarı : 5 adet 2017 model Fiat Doblo Kombi S1 Easy Maxı 

Multijet 1.6 105 Hp marka taĢıt ve 1 adet 2017 model 

Toyota Corolla 1.6 Touch marka taĢıt ile mübadele 

edilecektir. Mübadele karĢılığı alınacak taĢıtların 

teknik özellikleri idari Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

4 - Teslim Etme ve Teslim Alma Yeri: 

a) Mübadelede teklif edilen taĢıt ve malzemeler Emniyet Müdürlüğü (Ġstasyon Mah. 

Saadet Cad. No: 119/ SAMSUN) adresine teslim edilecektir. 

b) Teslim edilecek TaĢıtlar Bakım Onarım ġube Müdürlüğünden (Kutlukent Beldesi 

Kirazlık Mah. No: 23 Tekkeköy/SAMSUN), kullanılmaz halde muhtelif demirbaĢ malzeme, 

Muhtelif Oto Lastiği, Alüminyum (Plaka ve metal karıĢımlı), karıĢık metal hurda demir ve 

Alüminyum çerçevenin malzemelerin Meskenler Polis Lojmanı (Adalet Mah. MuhteĢem 

Sülayman Cd. 10. Blok Ġlkadım/SAMSUN) adreslerinden teslim alınacaktır. 

c) Teslim Etme Tarihi: Mübadele karĢılığı alınacak olan taĢıtlar, mübadele kararının 

tebliğinden itibaren (15) iĢ günü içinde teslim edilecektir. 
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d) Teslim Alma Tarihi: Mübadelesi yapılan taĢıtlar ile diğer malzemeler mübadele 

karĢılığı olan taĢıtların teslim edildiği günü izleyen (15) iĢ günü içerisinde yüklenici tarafından 

bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur. 

5 - Mübadele karĢılığı verilecek olan malın tahmini bedeli 386.858,16 TL. alınacak malın 

tahmini bedeli 387.500,00 TL. olarak belirlenmiĢtir. 

6 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢiler; 

a) Mübadele Ģartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu, 

b) Mübadele Ģartnamesinde belirlenen Geçici Teminata iliĢkin standart forma uygun idare 

tarafından verilecek mala ait tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların saymanlık 

yada muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar 

c) Tebligat adresini gösterir belge 

d) BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, 

tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kiĢi olması halinde, 

noter tasdikli imza beyannamesi 

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 

dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde kendisinin, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca anonim Ģirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Ģirket ise Ģirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 

kolektif Ģirket ise ortaklarının tamamının, komandit Ģirkette komandite ortakların hepsinin, 

komanditer ortaklardan kendilerine Ģirketi temsil yetkisi verilen ortakların, kooperatiflerde 

yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil Ġstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 

birimlerden alınacak Adli Sicil Belgesi istenir. 

7 - Mübadele, Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - Mübadele Ģartnamesi hazırlanmıĢ olup, Mübadele dokümanı Emniyet Müdürlüğü 

Lojistik ġube Md. (Ġstasyon Mah. Saadet Cad. No: 119 Ġlkadım/SAMSUN) adresinde görülebilir 

ve Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılan 20,00 TL karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 15.06.2017 günü Saat 14.00’a kadar Emniyet Müdürlüğü Lojistik ġube 

Md./SAMSUN adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Mübadele iĢlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak 

belirtmeleri suretiyle açık artırma usulü ile gerçekleĢtirilecektir. 

11 - SözleĢme yapılacaktır. Ancak sözleĢme yapma süresi içinde Ģartname hükümlerinin 

eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleĢme yapılması ve teminat 

yatırılması zorunlu değildir. 

12 - Bu iĢin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir. 

13 - Mübadelede verilecek mallar ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün 

öncesine kadar mesai günlerinde 08:30 ile 16:30 saatleri arasında bu ilanın 4. maddesinin b 

bendinde belirtilen adreste görülebilir. 

14 - Tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren en az (30) takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Ġdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
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Mübadele Konusu TaĢıtın Özellikleri 

Plakası Markası-Cinsi Model Motor Gücü 

Faal Olup 

Olmadığı 

Hasar 

Durumu % 

55 A 0154 Toyota Terra 1.6 Otomobil 2002 59.5 kw Gayri Faal 30 

55 A 0246 Renault Megane RTA 1.4 2001 71.3 kw Gayri Faal 35 

55 A 0248 Renault Megane RXT 1.6 2001 80.8 kw Gayri Faal 30 

55 A 0249 Renault Megane RTA 1.4 2001 71.3 kw Gayri Faal 30 

55 A 0267 BMW Motosiklet 2001 66.1 kw Gayri Faal 35 

55 A 0269 BMW Motosiklet 2001 5 kw Gayri Faal 35 

55 A 0273 BMW Motosiklet 2001 5 kw Gayri Faal 35 

55 A 0288 Toyota E12T Corolla 2003 80.8 kw Gayri Faal 30 

55 A 0293 Ford Transit Van 350L 2003 120 kw Gayri Faal 30 

55 A 0300 Renault Megane 1.6 2004 84.5 kw Gayri Faal 35 

55 A 0307 Renault Megane 2 1.6 16V 2004 84.5 kw Gayri Faal 30 

55 A 0309 Renault Megane 1.6 Auth 16V 2004 115 kw Gayri Faal 30 

55 A 0311 Renault Megane 1.6 2004 115 kw Gayri Faal 30 

55 A 0320 Opel Combo 1.3 CTDĠ 2005 1248 Gayri Faal 35 

55 A 0323 Opel Combo 1.3 CDTĠ 2005 50.7 kw Gayri Faal 30 

55 A 0326 Opel Combo 1.3 CDTĠ 2005 69 kw Gayri Faal 30 

55 A 0337 BMW Motosiklet 2005 50 kw Gayri Faal 35 

55 A 0342 Renault Clio SYM 1.4 2005 75 kw Gayri Faal 35 

55 A 0345 Renault Kango Multıx 2006 65 kw Gayri Faal 30 

55 A 0346 Renault Megane 2006 80.8 kw Gayri Faal 30 

55 A 0366 Ford Transit 330M 2007 88.2 kw Gayri Faal 30 

55 A 0373 Ford Transit Connect  2007 75 kw Gayri Faal 30 

55 A 0381 Ford Transit Connect  2007 55.1 kw Gayri Faal 30 

55 A 0383 Ford Transit Connect  2007 55.1 kw Gayri Faal 30 

55 A 0387 Ford Transit Connect  2007 55.1 kw Gayri Faal 30 

55 A 0393 Ford Transit 330M 2007 80.2 kw Gayri Faal 35 

55 A 0405 Hyundai Accent Era 1.6 2008 82.3 kw Gayri Faal 30 

55 A 0406 Hyundai Accent Era  2008 82.3 kw Gayri Faal 30 

55 A 0407 Hyundai Accent Era  2008 82.3 kw Gayri Faal 30 

55 A 0408 Honda XL 1000 Motosiklet 2007 50.7 kw Gayri Faal 35 

55 A 0425 Hyundai Accent Era 1.6 2009 82 kw Gayri Faal 30 

55 A 0431 Ford Transit Connect  2008 66 kw Gayri Faal 30 

55 A 0433 Ford Transit Connect  2008 66 kw Gayri Faal 30 

55 A 0444 Renault Megan Sedan 2 1.6 2009 82 kw Gayri Faal 30 

55 A 0481 Isızu MD 27SA Otobüs 1998 120 kw Gayri Faal 60 

55 A 0760 Land Rover Arazi TaĢıtı 1996 81.6 kw Gayri Faal 40 

 

Mübadele Konusu Malzemelerin Durumu 

Cinsi Miktarı Durumu 

DemirbaĢ Malzeme 1946 adet Hurda 

Alüminyum (plaka ve metal karıĢımlı) 9.263 kg (yaklaĢık) Hurda 

Alüminyum çerçeve 500 Kg. (YaklaĢık) Hurda 

KarıĢık metal hurda demir 640 kg. (yaklaĢık) Hurda 

Çıkma Lastik 29 adet Hurda 

 4829/1-1 
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FUNGAL ALFA AMĠLAZ VE KSĠLENAZ HEMĠSELLÜLAZ  

ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 3.500 kg. Fungal Alfa Amilaz ve 2.500 kg 

Ksilenaz Hemisellülaz, alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 13.06.2017 Salı günü saat 10.30’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 13.06.2017 Salı günü saat 10.30’a kadar 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 

 4872/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠK 

2016 yılı gayri safi geliri 2.795.889,23 TL olan Bursa Onyedinci Noterliği 22.07.2017 

tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 

 4877/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠK 

2016 yılı gayri safi geliri 461.139,42 TL olan ikinci sınıf Ilgın Noterliği 25.07.2017 

tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından 

güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir.  

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır.  

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
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Sağlık Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında İmzalanan

Hibe Anlaşması

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 24/05/2017 Tarihli ve 777

Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Hitit Üniversitesi Alternatif Enerji Sistemleri ve Biyomedikal Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ömer Halisdemir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


