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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Sağlık Bakanlığından:

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacı-

lıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki

“Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YÖK” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

—— • ——
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

İDARESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2009 tarihli ve 27298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönet-

meliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

21/10/2016 29864



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

—— • ——
Dumlupınar Üniversitesinden:

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2013 tarihli ve 28664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Birim: Dumlupınar Üniversitesine bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulunu,
c) Birim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

kurulunu,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yük-

sekokulu yönetim kurulunu,
d) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Yaz okulu, ilgili birim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla açılabilir.

Yaz okulu azami öğretim süresinden sayılmaz.
(2) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli kriterler Senato tarafından be-

lirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yaz okulu sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Yaz okulunda açılan her dersin haf-

talık ders saati, bir yarıyıldaki haftalık ders saatinin en fazla üç katı olacak şekilde düzenlenir.
(3) Geçerli mazereti nedeniyle yaz okulu sonu sınavına giremeyen öğrenciler için ma-

zeret sınavı yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yaz okulunda toplam en çok 15 AKTS kredi değerindeki derslere kayıt yaptırıla-

bilir. Ancak, genel not ortalaması 3,00 ve üstünde olan öğrenci, 20 AKTS kredi değere kadar
derse kayıt yaptırabilir.”

“(5) Öğrenci, yaz okulunda kayıt yapılacak dersin açılması durumunda kendi bölümün-
den/programından almak zorundadır. Çakışan derslere kayıt yaptırılamaz. Yaz okulunda kendi
bölümünde/programında açılmayan veya kayıt yapılamayan bir dersi, kredi ve ders içeriğinin
ilgili bölüm başkanlığınca/müdürlükçe uygun görülmesi halinde öncelikle başka bir bölüm-
den/programdan, başka birimlerden veya diğer üniversitelerin yaz okulundan alabilir. Öğren-
cinin, Üniversiteye bağlı başka bir bölümden/birimden veya diğer üniversitelerden alacağı bir
ders;

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/7/2009 27298

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
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a) AKTS değeri 2-5 (5 dâhil) arasında ise, 1 eksik AKTS değerine kadar,
b) 6-8 (8 dâhil) arasında ise, 2 eksik AKTS değerine kadar,
c) 9 ve daha yukarı AKTS değerinde olan dersler için ise 3 eksik AKTS değerine kadar,
kabul edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“(1) Yaz okulundan ders alan öğrencinin başarı durumu 10/5/2015 tarihli ve 29471

sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğ-
retim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve yaz okulundan alınan ders, transkript belge-
sinde yaz okulu başlığı altında açılacak bir bölümde gösterilir. Yaz okulunda alınan notlar, öğ-
rencinin genel not ortalaması hesabında kullanılır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Iğdır Üniversitesinden:

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

tülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesinde yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta

yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanu-

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

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci madde-
sinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

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

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

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/6/2013 28664
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e) Azami süre/yarıyıl: Azami süre; bir lisansüstü programın tamamlanması için yarıyıl
olarak belirlenen en son süreyi, yarıyıl; güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav
günleri hariç, en az 14 haftalık çalışma dönemini,

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

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

ğ) Enstitü: Iğdır Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,
h) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürü-

tülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalını,
ı) Enstitü anabilim dalı/anasanat dalı başkanı: Enstitüde programı bulunan ve programın

yürütülmesinden enstitüye karşı sorumlu olan anabilim/anasanat dalı başkanını,
i) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat
dalı başkanlarından oluşan kurulu,

j) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

k) İkinci danışman: Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik yapan öğrencinin
tez veya uygulama konusunun özelliği gereği atanan, Üniversite kadrosu veya dışında görev
yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesini, dok-
toralı öğretim görevlisini veya Üniversite kadrosu dışından da en az doktora/sanatta yeterlik
derecesine sahip kişiyi,

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

m) Kredi: Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri olup; bir yarıyıl devam eden bir der-
sin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık iki-altı saatlik uygulama, alan ya da atölye
çalışması ya da laboratuvar/klinik çalışması karşılığının yarısının toplamının en fazla dört olan
toplam sayısal ağırlık birimini,

n) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

o) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içinde
yürütülen lisansüstü programı,

ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
p) Rektörlük: Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünü,
r ) Sanat eseri raporu: Sanatta yüksek lisans programları öğrencilerinin, yüksek lisans

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

yeterlik tezi yerine hazırlayabilecekleri ya da yapabilecekleri sanatsal çalışmayı,
ş) Sanatta yeterlik eseri çalışması raporu: Sanatta yeterlik programları öğrencilerinin,

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

t) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosunu,
u) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezini,
ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
v) Uzmanlık alan dersi: Danışmanlığı yapılan öğrenciyi teze yönlendirmek ve tez ko-

nusunda uzmanlaştırmak amacıyla birinci danışman tarafından açılan ve öğrencinin mezuni-
yetine kadar kesintisiz süren dersi,

y) Üniversite: Iğdır Üniversitesini,
z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü ve Kayıt, Dersler, Sınavlar, Değerlendirme

Yüksek lisans programlarının açılması
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programları, anabilim dalının önerisi, enstitü kurulunun

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

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

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

(4) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yurt
içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygu-
lama usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans

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

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

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

süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına, eczacılık ile fen fakülteleri lisans
veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafın-
dan eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul
gören sınavlarda başarılı olmaları, lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu
programın puan türünde en az 80 standart puan almaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora
programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması olarak 4 üzerinden en az 3 veya
muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

b) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu
puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca,
Almanca, Rusça ve Japonca dillerinden birinden YDS’den en az 55 puan veya Üniversiteler-
arası Kurulca kabul edilen bir sınavdan söz konusu puan muadili bir puan alınması gerekir.

(4) Doktora programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans derecesi ile başvuran-
ların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların; yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not or-
talamasının %20’si, ALES’ten alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü
yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %30’u top-
lanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 70 olması gerekir.
En yüksek puandan en aza doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
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(5) Yüksek lisans ve lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması; tıp, diş hekimliği ve ve-
teriner fakültesi mezunları için, anılan fakültelerden mezun olunan ağırlıklı not ortalamasını
ifade eder ve hem lisans hem yüksek lisans mezuniyet notu yerine kullanılır.

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

(7) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı ile birlikte lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, mülakat/yetenek sınavı portfolyö incelemesi sonucu de-
ğerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanının %50’si, mülakat/yetenek/portfolyö incelemesinin
%40’ı, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u alınarak hesaplanır.
Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen puanların toplamının 100 üzerinden en
az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en aza doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan
kadar öğrenci alınır.

(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için; tıp fakültesi mezun-
larının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’ten sayısal puan türünde
en az 70 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği
kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda
başarılı olmaları gerekir. Temel tıp puanı; (TUS) temel tıp bilimleri testi ı. bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çar-
pılarak toplanması ile elde edilir.

(9) Tıp fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve ve-
teriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine sahip olmaları ve ALES’ten sayısal puan tü-
ründe en az 70 standart puana sahip olmaları veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eş-
değerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören
sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(10) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı
veya ALES puanı ile birlikte, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve enstitü yönetim
kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat ile değerlendirilir. Başarı puanı; ALES puanı
veya temel tıp puanının %50’si, mülakat puanının %30’u, yüksek lisans/lisans mezuniyet ağır-
lıklı not ortalamasının %20’si toplanarak belirlenir. Adayın başarılı sayılabilmesi için bu pu-
anların toplamının 100 üzerinden en az 70 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru
sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. Ancak, temel tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

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

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

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

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

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

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

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

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak Senatoca belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

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

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

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

e) Üniversite tarafınca öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam ede-
bilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

f) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek
güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru so-
rulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların
hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Senato
tarafından belirlenir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

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

larda almış olan adaylar.
b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yük-

sek lisans programı adayları.
c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurum-

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

da almış olan adaylar.
(2) Bilimsel hazırlık programına 4 üncü maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve

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

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

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

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır ve öğrencinin
kayıt yaptırdığı tarihten itibaren başlar. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen
yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Yaz öğretimi bu süreye dâhil
edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu süre sonunda başarılı olamayanların
ilişiği kesilir.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki iki yarıyılda en az iki en fazla beş ders alınabilir.
Bilimsel hazırlık programındaki iki yarıyılda alınan dersler, yirmi dört krediden fazla olmaz.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

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

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

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat

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

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

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen doktora öğrencilerinden geldikleri kurumda yeterlik
sınavına girmiş olanların sınav sonunda aldığı derece geçersiz sayılır ve kendilerine tekrar bir
yeterlik sınavı uygulanır.
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Kazanan adayların listesi
MADDE 9 – (1) Lisansüstü giriş sınavlarını kazanan adayların listesi, enstitü yönetim

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

Dersler, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 10 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir

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

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

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

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

(5) Sınav sonuçları sınav tarihini izleyen bir hafta içinde öğretim üyesi tarafından öğ-
renci işleri otomasyonuna kaydedilir. Dersin not çizelgesi öğretim elemanınca imzalanarak
anabilim dalına teslim edilir. Not çizelgesinin anabilim dalı tarafından enstitü müdürlüğüne
iletilmesinin ardından notları otomasyonda ilan edilir.

(6) Tüm ödev, uygulama ve sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve yarıyıl
sonu sınavının başarı notuna etkisi %50’den az olamaz. Başarılı sayılmak için başarı notunun
yüksek lisans programında en az 65 puan, doktora programında ise en az 75 puan olması ge-
rekir. Lisansüstü derslerin sınav notlarının 100 tam not üzerinden belirlenmesi esas olmakla
beraber istenildiğinde bir öğrencinin öğrenim durumu belgesi aşağıda belirtilen şekilde hazır-
lanır.

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

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

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

c) Harfli sisteme göre belge düzenlenirken, aşağıda tanımlanan harf notları da kullanılır:
1) DZ - devamsız notu; ders kaydı yaptırılan ancak devam koşulu yerine getirilemeyen

kredili dersler için verilir.
2) BL - başarılı harf notu; kredisiz ders, seminer ve tez çalışmalarını başarıyla tamam-

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

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

için ve muaf tutulan dersler için verilir.
ç) Yarıyıl sınavı sonunda başarısız olunan dersler için Senato tarafından belirlenen aka-

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

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

(9) Danışman; öğrencinin kayıt yenileme formunda belirtilmesi şartıyla, lisansüstü
programlarda öğrenci sayısına bakılmadan her yarıyıl, danışman olarak atandığı lisansüstü öğ-
rencileri için, haftalık ders programında yer alan, içeriği, günü, saati ve yeri belirlenmiş, öğ-
renciye hitap eden ve öğretim üyesinin aktif olarak katıldığı haftada sekiz saatlik teorik bir uz-
manlık alan dersi açabilir. Uzmanlık alan derslerinin yarıyıl sonunda yapılan sınavları başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulu tarafından
danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar
verdiği tarihe kadar, ara ve yaz tatillerini de kapsayacak şekilde devam eder.

(10) Üniversitede birden fazla enstitüde danışmanlık yapan öğretim üyeleri, sadece gö-
rev yaptığı anabilim dalının bağlı olduğu enstitüde uzmanlık alan dersi açabilir.

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

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

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

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

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

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/
ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

(4) Kredili derslerini, ilgili AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamam-
layan ve üçüncü yarıyıl sonunda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğ-
renci süresinden önce mezun olabilir. Erken mezuniyet ile ilgili kriterler Senato tarafından be-
lirlenir.
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Danışman atanması ve tez çalışması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü yönetim kurulu; anabilim/

anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar; öğrencinin danışma-
nıyla beraber belirlediği tez konusunu/tez önerisini de en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ens-
titüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

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

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda öğren-
cinin danışmanının gerekçeli önerisi ve ikinci danışmanın kabulü ile ilgili enstitü ana bilim
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile ikinci bir danışman
atanabilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

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

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

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

(3) Yüksek lisans tez jürisi; ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir
yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç, ikinci danışmanın jüri üyesi olması durumunda
ise beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı
jüri üyesi olamaz. Jüri listesinde biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de bulunur.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı,
tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

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

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

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

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

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-
mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-
disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Yüksek lisans diploması
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans öğrencisi; tez sınavında başarılı olmak ve enstitü ta-

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

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

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

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

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

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi başarısız olduğu bir dersin yerine, takip eden yarı-
yılda, kendi anabilim dalında açılan seçmeli dersler grubundan eşdeğer kredilik bir başka ders
alabilir.

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

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

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

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

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

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

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

yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu ta-
rafından başarılı olarak kabul edildiği tarihtir.

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

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

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

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

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

mesi,
gerekir.
(4) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
sekiz ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS
kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.

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

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

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

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

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

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
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Danışman atanması
MADDE 22 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, anabilim dalı akademik

kurul kararı ile programa kesin kayıt yaptıran her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Danışman önerisi,
ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

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

(3) Tez danışmanı, danışman ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından YÖK’ün be-
lirlediği kriterleri sağlayan öğretim üyelerinden seçilir. Üniversite bünyesinde belirlenen nite-
liklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde
enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danış-
man olarak seçilebilir. Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları
hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış
en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla
tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dı-
şından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) İkinci danışman ataması tez önerisi kabul edilmiş öğrenci için yapılır.
Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve dok-

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

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

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

(4) Doktora yeterlik sınavı; yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora
yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğ-
rencinin başarılı sayılabilmesi için her bir sınav türünden 100 üzerinden en az 75 alması gerekir.
Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili ens-
titüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir. Öğrenci bu dersleri başarmak zorundadır.
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(7) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-
renci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme, danışmanın önerisi,
anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

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

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

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verebilir. Bu karar, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildi-
rilir.

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

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenciye ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Tez izleme komitesi, danışmanın çağrısı ile ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları

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

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

c) Anabilim dalı başkanlığı da bu tutanağı üç gün içinde ilgili enstitüye gönderir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin 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 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili enstitü

tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde
ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin sa-
vunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu
teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Ra-
pordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.
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(3) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve
en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri
listesinde biri Üniversite dışından olmak üzere toplamda iki yedek üye de bulunur. Danışmanın
oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı ol-
maması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde, hazırladıkları kişisel raporlarla toplanarak öğrenciyi sınava alırlar. Tez sınavı, tez
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav günü, saati ve
yeri ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedi gün önceden ilan edilir. Tez çalışmasının sunulması
ve soru-cevap bölümü dinleyicilere açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca, tez sınavını izleyen üç gün içinde,
jüri üyelerinin kişisel raporları eklenerek bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

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

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

Doktora diploması
MADDE 27 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

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

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

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yük-
seköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komis-
yonu tarafından başarılı olarak kabul edildiği tarihtir.

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

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni ilgili enstitü tarafından
kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya pro-
jesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik çalışmasının savunma-
sından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/ça-
lışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin gö-
rüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım prog-
ramı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir in-
tihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.
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(2) Jüri, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğ-
retim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri listesinde biri Üniversite dışından olmak
üzere toplam iki yedek üye de bulunur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur.
Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar,
enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildi-
rilir. 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 ye-
terlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız buluna-
rak 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 26 ncı maddenin
yedinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.
(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından başarılı olarak kabul edildiği

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

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

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

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Birden fazla lisansüstü programa kayıt
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Tebligat
MADDE 34 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda enstitülerde yapılan

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

Disiplin işleri
MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri; 18/8/2012

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

Sınavlarda kopya
MADDE 36 – (1) Lisansüstü derslerin sınavlarında kopya çektiği, kopya çekilmesine

yardım ettiği anlaşılan öğrenciler, söz konusu dersin sınavından sıfır almış sayılır. Bu öğrenciler
hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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Kayıt yenileme
MADDE 37 – (1) Normal eğitim süresini geçen lisansüstü öğrencileri, her eğitim-öğ-

retim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini
ödemek zorundadırlar. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince ödenmesi gereken öğ-
renci katkı payını ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez. Kayıt sildirme halinde alı-
nan katkı payları ve öğrenim ücretleri iade edilmez.

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

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

Mazeretler
MADDE 38 – (1) Öğrencinin sağlık ve diğer nedenlerle mazeretli sayılabilmesi için,

mazeretlerini belgelemesi ve bu belgelerin enstitü yönetim kurulunca onaylanıp kabul edilmesi,
öğrencinin sınavlarına veya öğrenim süresine etkisinin enstitü yönetim kurulunca değerlendi-
rilmesi gerekir.

Kayıt dondurma
MADDE 39 – (1) Lisansüstü tüm programlarda kayıt dondurma işlemlerine ilişkin

esaslar şunlardır:
a) Lisansüstü program öğrencileri; belgelemek koşuluyla, doğal afet, sağlık sorunu, an-

ne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü veya lisansüstü programa kayıt olduktan sonra baş-
ka bir il veya ilçeye atanması, görevli olarak bir aydan fazla yurt içi/yurt dışına gitmesi nede-
niyle en çok bir yıl kayıt dondurma hakkına sahiptir.

b) Kayıt dondurma isteği; öğrencinin belge ile başvurusu, ilgili anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır.

c) Tez/dönem projesi, sanatta yeterlik çalışması aşamasında, başka bir il veya ilçeye
atanma durumu mazeret olarak kabul edilmez ve bu durumlarda öğrenciye kayıt dondurma
hakkı verilmez.

ç) Öğrenciler, askerlik nedeniyle enstitüden ayrılmaları durumunda izinli sayılır; ancak
askere gitmeden önce durumlarını belgeleyen bir dilekçeyle enstitüye başvurmak zorundadırlar.

d) Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma
veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme
işlemlerini yaptırmak zorundadır. Bu süre içinde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğ-
rencilerin öğrencilik durumları sona erer.

Öğrencilere ilişik kesme işlemi uygulanacak durumlar
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen durumlar ve kendi

isteğiyle kaydının silinmesini isteyen lisansüstü öğrenciler ile Yükseköğretim Kurumları Öğ-
renci Disiplin Yönetmeliği uyarınca Üniversiteden çıkarma cezası almış olan lisansüstü öğ-
rencilerinin ilişiği kesilir.

Temsil
MADDE 41 – (1) Türkiye’yi veya Üniversiteyi, milli takım ve üniversitelerarası folk-

lorik, sportif, kültürel ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda yer alan öğrencilerin
bu karşılaşmalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğ-
renime devam edemedikleri süreler, devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz. Bu sü-
reler içinde giremedikleri sınavlara; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim
kurulunun onayı ile belirlenecek tarihlerde girerler.
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Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hü-

kümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve ilgili enstitülerin yönetim
kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 43 – (1) 20/9/2013 tarihli ve 28771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Iğdır

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıt yaptırmış öğrenciler hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanmaz.
(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 
TCS ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ SANAYİ VE

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ  (SGM: 2017/24) 

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2513 kimlik kayıt numarası tahsis edil-
miş olan TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ek-1’de
yer alan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme modüllerinde onaylanmış kuruluş olarak
görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) 12/2/2014 tarihli ve 28911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCS
Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Ku-
ruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2014/1) yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2011/262 

KARAR NO : 2015/458 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : RAHMAN BABAYEVA 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, 5683 Sayılı Kanuna Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 25/02/2011 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 18/11/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında RAHMAN 

BABEYEVA suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 

18/11/2015 tarih ve 2011/262 Esas ve 2015/458 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 

sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı verilmiĢ olup, sanık RAHMAN 

BABAYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri 

gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna 

baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 4538 

————— 

ESAS NO : 2012/264 

KARAR NO : 2016/233 

ARA KARAR 

DAVACI : K.H. 

SANIK : MUSHVIG KARIMOV 

SUÇ : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 15/03/2012 

SUÇ YERĠ : IĞDIR/ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 25/05/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5607 Sayılı 

Yasaya Muhalefet suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 

25/05/2016 tarih ve 2012/264 Esas ve 2016/233 Karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda 

sanık hakkında neticeten 6000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, 

sanık MUSHVIG KARIMOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı, Ġlan olunur. 4539 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAP ĠġLET DEVRET MODELĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALE KONUSU ĠġĠN NĠTELĠĞĠ YERĠ VE MĠKTARI 

Antalya BüyükĢehir Belediyesinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan, Ġlimiz, 

Konyaaltı Ġlçesi Arapsuyu Mahallesi 1208 ve 1213 parsel numaralı taĢınmazlar ile Boğaçayının 

doğusu ile Beach Parkın batı giriĢi arasındaki kıyı ve kenar çizgisi altında bulunan Devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki alanda, hazırlanan avan ve/veya konsept projeler kapsamında yer 

alan ünitelerin/yapıların bir bütün halinde, çevre düzenlemesi de dahil olmak üzere hazırlanan 

idari ve teknik Ģartname hükümleri doğrultusunda yapımı/inĢası, 29 yıl süre iĢletilmesi ve süre 

sonunda bedelsiz olarak Antalya BüyükĢehir Belediyesine devredilmesi iĢi 2886 sayılı Devlet 

Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir.  

2 - ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Artırıma esas yıllık iĢletme bedeli 2.097.054,00 TL + KDV’dir.  

3 - ĠġĠN SÜRESĠ 

ĠĢletme hakkı sözleĢmesinin imza tarihinden itibaren yapım süresi dahil 29 yıldır. 

4 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT  

Geçici Teminat, tahmini toplam yatırım maliyet bedeli 45.347.486,00 TL ile artırıma esas 

ilk yıl tahmini iĢletme hakkı bedelinin toplamı olan 47.444.540,00 TL’nin yüzde üçü 

1.423.337,00 TL’dir. 

5 - ĠHALE YERĠ, TARĠHĠ SAATĠ VE USULÜ  

Ġhale Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Yeni Hizmet Binası (Yüksekalan 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No: 20) Encümen Toplantı Salonunda 13.07.2017 PerĢembe 

günü saat 14:00’de yapılacaktır. Ġhalede 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a maddesi 

uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacaktır. 

6 - ĠSTEKLĠLERDEN ARANILAN BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Yasal yerleĢim sahibi olduklarını gösterir belge,  

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası 

ile elektronik posta adresi beyanı, 

c) Gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kiĢilerin ise vergi kimlik numarasını 

bildirmeleri, (ilgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti) 

ç) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkâr 

odası veya ilgili meslek odası belgesi; 

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

ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ihale 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, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

d) 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.  
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e) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici 

teminat mektupları dıĢındaki teminatların Antalya BüyükĢehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire 

BaĢkanlığı’na yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, idari Ģartname ekinde yer alan iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

ğ) Ġdari Ģartname ekinde yer alan teklif mektubu, 

h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesi’nden alınan yazı aslı, 

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumu’nun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslı, 

i) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge, 

j) ĠĢin alt yüklenicilere yaptırılması ya da yaptırılmaması halinde, isteklinin alt 

YÜKLENĠCĠ bulunduracağına veya bulundurmayacağına dair taahhütname, 

k) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

direkt ya da dolaylı yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi 

odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 

tarihten geriye doğru son bir yıldır ortaklık yapısının korunduğunu gösteren belge.  

Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez. 

Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

Toplam tahmini yatırım maliyet bedeli olan 45.347.486,00 TL ’nin % 10'undan az 

olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka 

referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, 

mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 

suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık 

oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer belgeleri 

a) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, 

yılsonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu 

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son yedi yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
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ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

a) Ġsteklinin veya isteklinin iĢ ortaklığı olması halinde ortaklarından birinin bağımsız 

denetim firmalarından biri tarafından Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre denetlenmiĢ 

iĢtirakleri ile birlikte oluĢturduğu konsolide mali tablosunda yer alan toplam cirosunu gösteren 

gelir tablosu,  

b) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

ĠĢbu maddenin (a) bendinde belirtilen cironun tahmini yatırım maliyet bedelinin % 

25'inden, taahhüt altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarının ise tahmini yatırım maliyet bedelinin % 15'inden az olmaması 

gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi sunan istekli 

yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan baĢlamak üzere birbirini takip eden son yedi yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler 

ĠĢ deneyim belgeleri 

Son on beĢ yıl içinde bedel içeren ya da maliyet artı bir sözleĢme kapsamında taahhüt 

edilen ve teklif edilen bedelin % 70’inden az olmamak üzere iĢ deneyim belgesi sunulması 

gerekir. 

Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler  

Bu ihalede benzer iĢ olarak; günübirlik tesis veya spor amaçlı turistik tesis veya eğlence 

merkezi veya rekreasyon veya turizm kompleksi veya Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde 

değerlendirilecek Benzer ĠĢler Tebliğinde yer alan B/II grubu iĢler yapmıĢ olunması kabul 

edilecektir.  

Ġhale, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ: 

Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler en geç 13.07.2017 PerĢembe günü saat 14:00’e kadar 

sıra numaralı alındılar karĢılığında Antalya BüyükĢehir Belediyesi Encümen BaĢkanlığına 

(Antalya BüyükĢehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası-Antalya) verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine komisyon 

baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı/unvanı ile açık adresi yazılır. 

Posta ile yapılacak tekliflerin ilanda belirtilen gün ve saate kadar komisyon baĢkanlığına 

ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ saati 

bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri 

alınamaz. 

8 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI:  

Ġhale dokümanı Antalya BüyükĢehir Belediyesi, Emlak ve Ġstimlâk Dairesi 

BaĢkanlığından (Emlak ġube Müdürlüğü) mesai saatleri içinde görülebilir, 1.000,00 TL bedel 

karĢılığında temin edilebilir.  

Ġlan olunur. 5451/1-1 
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ġEKER AMBARI VE MALZEME AMBARI TAHMĠL TAHLĠYE  

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Kampanya Dönemi ġeker Ambarı ve Malzeme Ambarı Tahmil Tahliye 

Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/288002 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi :- 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Kampanya döneminde üretimden ġeker ambarına gelen  

50 Kg’lık torbalardaki yaklaĢık üretim ve satıĢ miktarına 

göre ±% 25 toleranslı 50.000 Ton kristal Ģekerin 

istiflenmesi veya doğrudan satıĢ vasıtalarına yüklenmesi, 

Fabrika içi diğer ambarlarımıza taĢınması gerekirse, 

fabrikanın kendi vasıtaları ile fabrika içi ambarlara taĢınıp 

aynı anda istiflenmesi, kampanya içi ve dıĢında istiflenen 

Ģekerlerin istiften satıĢ vasıtalarına yüklenmesi. Gerek 

istifleme esnasında gerek satıĢ esnasında yırtılan, dökülen 

ya da avaryaya ayrılan Ģekerlerin rafineriye verilmesi ve 

ambarların temizliğinin yapılması. Malzeme ambarına 

gelen ve giden malzemelerin indirilmesi, yüklenmesi ve 

istiflenmesi iĢidir. 

  Miktarı ve türü: 

  Ġhale konusu iĢte ihale süresi boyunca çalıĢtırılacak 

personel sayısı ve çalıĢma süreleri aĢağıda gösterilmiĢtir. 

  - 25.09.2017 - 24.09.2018 Tarihleri arası: 5 KiĢi 12 Ay 

(Asgari Ücretin % 20 Fazlası) 

  - 25.09.2017 - 31.12.2017 Tarihleri arası: 31 KiĢi 98 Gün 

(Asgari Ücret) 

  - Yukarıda belirtilen kiĢi sayısı ve çalıĢma süreleri tahmini 

olarak belirlenmiĢ olup, Ģeker satıĢlarının arttığı veya 

azaldığı dönemlerde ihtiyaç kadar personel idare 

tarafından çalıĢtırılacak olup yüklenici bu duruma itiraz 

etmeyecektir. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 12 ay sürelidir. 
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3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2017, Saat: 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49.5. maddesindeki Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 5482/1-1 

—— • —— 

MEYDAN ARAÇ HĠZMETLERĠ ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

2017/2018 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik 

Tekerlekli Yükleyici, 2 Adet Sürücülü Damperli kamyon ve Sürücülü 1 Adet Damperli Römorklu 

Traktör olmak üzere toplam 4 araçla meydan araç hizmetleri alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel 

Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt no : 2017/287456 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

  UĢak - Ankara Karayolu 5. Km. / UġAK 

b) Telefon ve faks numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2017 / 2018 yılı Kampanya Döneminde 24 

saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli 

Yükleyici, Sürücülü 2 Adet Damperli kamyon ve Sürücülü 

1 Adet Damperli Römorklu Traktör olmak üzere toplam   

4 araçla meydan araç hizmetleri iĢi olup, kampanyamız 

tahmini 110 gündür (± %20 toleranslı). Hizmetler sabah 

saat 07.30’da baĢlayacak ertesi gün saat 07.30’e kadar    

24 saat (1 gün) kesintisiz yapılacaktır. 
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  Ġstenen araçların özellikleri: 

  a- Lastik Tekerlekli Yükleyici Özellikleri (1 Adet): 

  En az 2 m³ kova hacmi (kova düz diĢli olacak) Motor gücü 

en az 150hp, 2000 yılı ve üst model. Geri viteste sesli 

uyarılı. 

  b- Damperli Kamyon özellikleri (2 Adet): 

  1. Kamyon Özelliği: Motor Gücü En az 120 hp, modeli ise 

1998 yılı veya üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, 

damper yüksekliği azami 4,20 m. Damper sızdırmaz 

yapıda. Asgari 8 ton istiap hakkı. 

  2. Kamyon Özelliği: Motor Gücü en az 180 hp, modeli ise 

1998 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik kaldırmalı, 

damper yüksekliği azami 4,20 Damper sızdırmaz yapıda. 

Asgari 15 ton istiap hakkı. 

  c- Damperli römorklu traktör (1 Adet): 

  2000 Model ve üstü, damperi ise hidrolik kaldırmalı 

olacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 - Salı günü saat 14:30 

4 - Ġhale dokümanı Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (UĢak-Ankara 

Karayolu 5. Km./UġAK) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiztürklirası) 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 - Teklifler, 04.07.2017 - Salı günü günü saat 14:30’a kadar, Nuri ġeker UĢak ġeker 

Fabrikası Müdürlüğü UĢak-Ankara Karayolu 5. Km. UġAK adresindeki Müdürlüğümüz 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - 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. 

 5467/1-1 
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MUHTELĠF KISIMLARDA ĠġÇĠLĠK HĠZMETĠN YÜRÜTÜLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda ĠĢçilik Hizmetin 

yürütülmesi iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/297635 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAHALLESĠ KARAKAVAK MEVKĠĠ 

ANKARA ASFALTI ÜZERĠ 44080 YEġĠLYURT/ 

MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Günlük (24 

Saat) olmak üzere vardiya esasına göre Fabrika Meydan 

Sahasında, Kristal ġeker Ambalajlamada, Kireç Ocağında, 

ĠĢçilik Hizmetin yürütülmesi iĢi, 

b) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Meydan Sahası, Kristal ġeker 

Ambalajlama, Kireç Ocağında, 

c) ĠĢin süresi : 2017/2018 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05/07/2017 Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 

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

meslek odasından, ilk ilan veya ihale 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 ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3- ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4- ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat 

4.1.5- Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6- Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

5 - Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

5.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

Resmi veya Özel KuruluĢlarda her türlü personel çalıĢtırılması iĢine ait faaliyet gösteren 

gerçek veya tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak 

Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin 

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

8 - Teklifler 5/07/2017 ÇarĢamba Günü Saat 14:00’e kadar Malatya ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale 

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleĢmeleri kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5542/1-1 
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KĠREÇ TAġI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç TaĢı Alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/277721 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı 

Üzeri   YEġĠLYURT / MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52 

c) Elektronik posta adresi : malatyaseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahasında teslim esasına göre 14.000 Ton 

KireçtaĢı alımı; 

b) Teslim yerleri : Malatya ġeker Fabrikası Sahası 

c) Teslim tarihi : 01/09/2017 - 30/11/2017 Tarihler arasında termin 

programına göre teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Malatya ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 20/07/2017 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1- Ġsteklilerin ihaleye katılımında aranacak zorunlu belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) 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, 

c) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği Ģartnamede belirtilen iĢ ortaklığı 

beyannamesi, 

f) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk ilan 

tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 

bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 
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4.2.1- Rapor: Ġstekli taĢın fiziksel ve kimyasal olarak Ģeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Ġstekli teklif ettiği ocağa ait numunenin aĢağıda açıklaması verilen ve 

son altı ay içerisinde alınmıĢ analiz raporlarını ibraz edecektir. 

1. MTA’dan alınmıĢ ―kalitatif minerolojik - petrografik‖ analiz neticesinde ―kayaç adı‖ 

nın ―kireçtaĢı‖ olduğunu gösteren analiz raporu 

2. MTA ya da herhangi bir ġeker fabrikasından alınmıĢ teknik Ģartnamede yer alan 

kimyasal parametreleri içeren ve Ģartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 

4.2.2- ĠĢ deneyim belgeleri 

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

kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, teklif edilen bedelin 

% 30’undan az olmamak üzere; 

a) Ġlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri 

tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen iĢlerde sözleĢme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan 

veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul iĢlemleri tamamlanan mal 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin (Standart Form-TġFAġ M/ĠĢ Bitirme Belgesi 

Formu), 

verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tarafından; kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru 

tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeler de sunulabilir ve bu 

belgeler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, asgari iĢ deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir. 

Ancak, her durumda pilot ortağın iĢ deneyim tutarının diğer ortaklardan fazla olması zorunludur. 

Pilot ortağa ait iĢ deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar 

iĢ deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. 

4.2.3.- ĠĢletme Ruhsatı 

4.2.4.- ĠĢletme Ġzin Belgesi 

4.2.5.- Bu ihalede benzer iĢ olarak, KireçtaĢı istihraç ve nakliyesi‖ veya ―Mucur ve Balast 

üretimi‖ benzer iĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı, Malatya ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mah. Karakavak 

Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/ Malatya adresinde görülebilir ve 100 Türk Lirası 

karĢılığında satın alınabilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

8 - Teklifler, 20/07/2017 PerĢembe Günü Saat 14:00’e kadar Malatya ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YeĢilyurt/Malatya 

adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Tekliflerin posta 

ile gönderilmesi halinde, olabilecek gecikmelerden Ġdaremiz sorumlu tutulmayacaktır. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, iĢ kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - ĠĢ bu Ģartname konusu mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 5543/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Antalya’da kurulmuĢ olan YeĢilköy Cami ve Kuran Kursu Vakfı, Alanya 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 04.07.2016 tarihinde kesinleĢen, 28.04.2016 tarihli ve E.2013/508, K:2016/365 

sayılı kararına istinaden dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5559/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, BeĢikkaya Mahallesi, 20810 ada, 5 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Abdulbaki DURMUġ’un Yetki Belgesi Numarasının (0006111218640357); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

  Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8471 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/1/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Sincan Ġlçesi, Malazgirt Mahallesi, 918 ada, 7 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Sincan Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Ali 

GEDĠK’in Yetki Belgesi Numarasının (0006110064181512); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

  Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8472 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/2/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, TeomanpaĢa Mahallesi, 10389 ada, 02 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 

AyĢe GÜN’ün Yetki Belgesi Numarasının (0007110230174766); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8476 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/3/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Etimesgut Ġlçesi, Bağlıca Mahallesi, 63KL-IIB pafta, 46795 ada, 3 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Bese Yapı Müh. ĠnĢ. Eml. Hafr. Nak. Tur. San. ve Ltd. ġti.’nin Yetki 

Belgesi Numarasının (0006315710376321); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Yüksel TUSUN’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8477 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/4/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Yeni Emek Mahallesi, 27672 ada, 03 no.’lu parsel ve Antalya 

Ġli, Kepez Ġlçesi, Habibler Mahallesi, 26602 ada, 02 no.’lu parsel üzerindeki yapılarda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Cafer 

HAYAT’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110158646321); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

  Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8478 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/5/1-1 

————— 
Ġstanbul Ġli, Bağcılar Ġlçesi, Kirazlı Mahallesi, F21C22B3B pafta, 2711 ada, 7 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bağcılar Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Cemalettin AYDIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0034110244773621); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8479 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/6/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, TeomanpaĢa Mahallesi, 10394 ada, 02 no.’lu üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Dahi 

Tasarım Mim. Müh. Ker. Mob. Tar. Den. Ürün. Den. Araç. Mak. Gıda ĠnĢ. Eml. Hay. Arı. Oto 

San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007311329894367); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

  ġirket müdürü Mehmet BĠLGĠÇ’e yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8482 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/7/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Emek Mahallesi, 3446 ada, 21 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Hasan 

UÇKAÇ-Uçkaçlar ĠnĢaat’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007110106583166); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8485 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/8/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, GüneĢ Mahallesi, 025-A-10-C-1-D pafta, 10125 ada, 12 no.’lu 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Ġlhas Müh. Hizm. Mek. Isıt. Soğut. Sist. ĠnĢ. Taah. Ve Gıda San. Tic. Ltd. ġti.’nin 

Yetki Belgesi Numarasının (0007311401698230); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Duran DELĠÇAR’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8486 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/9/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Ünsal Mahallesi, 10733 ada, 20 no.’lu parsel üzerindeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Mehmet 

ġükrü OĞRAK’ın Yetki Belgesi Numarasının (0007111397295522); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

  Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8487 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/10/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 23770 ada, 12 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Nurettin ÖZTÜRK’ün Yetki Belgesi Numarasının (0006110190375102); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 
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Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazeted'e ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8474 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/11/1-1 

————— 
Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Kanal Mahallesi, 025-A-09-C-1-A pafta, 6591 ada, 02 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Öz Aksoylar ĠnĢ. Hafr. Mim. Müh. ĠnĢ. Malz. Eml. Gemi Yatç. Ve Tur. 

Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0007315264954503); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü Harun AKSOY’a yetki belge numarası almak üzere Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8488 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/12/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Karapürçek Mahallesi, 22692 ada, 15 no.’lu parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı 

Müteahhidi Recep AKCAN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0006110110671156); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

  Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8470 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/13/1-1 

————— 
Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi, Plevne Mahallesi, 4619 Ada, 23 no’lu Parsel üzerindeki 

yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen 

hükümlere göre yerine getirmediği Altındağ Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―YERLĠ 

ĠnĢ. ve Oto. Ltd. ġti.‖nin müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için Ġl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Ali YERLĠ‖ye Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği BiliĢim 

Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8497 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/14/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, GüneĢ Mahallesi, 025-A-10-C-1-A Pafta, 9999 Ada, 06 no’lu ve 

Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, GüneĢ Mahallesi, 10001 Ada, 01 no’lu Parsellerdeki yapılarda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―ĠBRAHĠM HALĠL IġIK 

ĠnĢ. Eml. Gıda Oto. TaĢ. Tur. San. Tic. Ltd. ġti. (Yeni Adı: KARADENĠZ CANLI HAYVAN 

KÜLTÜR MANTARI Tar. ĠnĢ. Eml. Gıda Oto. TaĢ. Tur. San. ve Tic. Ltd. ġti.)‖nin Yetki Belgesi 

Numarasının (0007315481280330); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan Ġbrahim Halil IġIK’ın yetki belge numarasının (0072110101307355) 1 

(bir) yıl süre ile iptal edilmesi ve Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) 

kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8493 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/15/1-1 

————— 
Ġstanbul Ġli, Pendik Ġlçesi, ġeyhli Mahallesi, G22B06C4B Pafta, 9105 Ada, 6 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―Dursun BECEK‖in Yetki Belgesi Numarasının (0034111527704748); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8491 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/16/1-1 

————— 
Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Esenevler Mahallesi, F36B-16C-2A-1 Pafta, 308 Ada, 1 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―ADEM BALCI ĠnĢ. ve ĠnĢ. Malz. Taah. Tic. San. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0055315538506521); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Adem BALCI‖ya Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8490 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/17/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, Muratlı Ġlçesi, Ġstiklal-Kurtpınar Mahallesi, 30L-1C Pafta, 130 Ada, 30 no’lu 

Parseldeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Muratlı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―YaĢar YILMAZ‖ın Yetki Belgesi Numarasının (0059110173283257); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8496 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/18/1-1 

————— 
Yozgat Ġli, Köyün Kendisi Mahallesi, Ġ32C02D Pafta, 117 Ada, 7 no’lu Parseldeki yapıda 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Yozgat Ġl Özel Ġdaresince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―NEVġEHĠR 

ÖZDEMĠRLER ĠnĢ. Gıda Tur. Hayv. ve Eml. Tic. San. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0050312905127703); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Ahmet NAS‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği BiliĢim 

Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8494 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/19/1-1 

————— 
Ġstanbul Ġli, Bağcılar Ġlçesi, 100. Yıl Mahallesi, F21C18D1D pafta, 1977 ada, 14 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bağcılar Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Yunus ARIKBOĞA’nın Yetki Belgesi Numarasının 

(0034111381233411); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması dıĢında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete'de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 09.06.2017 tarihli ve 8489 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 5566/20/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden: 

AĢağıda ili, ruhsat numarası, ruhsat sahibi belirtilen ruhsatlar ile ilgili olarak 2016 yılı 

Nisan ayının sonuna kadar 2015 yılına ait iĢletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, iĢletme 

faaliyet raporunu (faaliyet bilgi formu, satıĢ bilgi formu) ve iĢletme sahasında arama yapmıĢ ise 

arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekirken verilmediği tespit edilmiĢtir.  

Bu nedenle; 6592 Sayılı Kanunla DeğiĢik 3213 Sayılı Maden Kanununun 29. maddesinin 

dördüncü fıkrasında yer alan; ―Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde 

gerçekleĢtirdiği iĢletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, iĢletme faaliyet raporunu ve iĢletme 

sahasında arama yapmıĢ ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. 

Yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000,00 idari para cezası uygulanır. Yükümlülük 

yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.‖ ayrıca ―…bu Kanun gereğince uygulanan 

idari para cezaları her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme 

oranı nispetinde arttırılır‖ hükmü gereği aĢağıda belirtilen her bir ruhsat sahibine 32.887,00 TL 

(otuz iki bin sekiz yüz seksen yedi Türk Lirası) idari para cezasının uygulanması, uygulanan idari 

para cezalarının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun uygulanmasına yönelik olarak yayımlanan 

Maliye Bakanlığının 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre ruhsat sahibi 

Ģirketlerin adresine, Maliye Bakanlığının 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğinin ilgili hükümleri 

doğrultusunda, idari para cezasının 1 (bir) ay içerisinde bağlı bulunduğu vergi dairesine 

yatırılması gerektiğinin tebliğ edilmesi, idari para cezasının verilen sürede yatırılmaması halinde 

idari yaptırım kararının kesinleĢmesi ve kesinleĢme tarihinden sonra idari para cezasının tahsili ve 

takibi için 3213 sayılı Maden Kanununun 13. maddesinin son fıkrası, ―Bakanlık, mülki idare 

amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen idari para cezaları 30.3.2005 

tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil edilir. Tahakkuk eden ve ödenmeyen 

Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.‖ hükmü gereği 

ilgilinin bağlı bulunduğu Defterdarlığa bildirilmesi, ayrıca 2015 yılına ait 29’ncu madde belgesi 

uygun olarak Genel Müdürlüğümüze verilene kadar üretim faaliyetinde bulunulmaması hususları, 

ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur. 

 

2015 YILI 29. MADDE BELGELERĠ VERĠLMEYEN RUHSAT LĠSTESĠ 

Sıra 

No Ġli 

Ruhsat Sicil 

No Ruhsat Sahibi 

1 Adana 20057618 TEKNĠK MAD. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

2 Adana 1667 RCR HOLDĠNG A.ġ.  

3 Adana 68987 RCR HOLDĠNG A.ġ.  

4 Adana 3310 AKM MAD. DANIS. SAN. TĠC. A.S. 

5 Adıyaman 200806305 
02 YAVUZ MAD. ELEK. TURZ. TEKS. GIDA ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

6 Adıyaman 62483 
METALP MAD. KIM. SAN. METAL TĠC. ĠTH. ĠHR.  

LTD. ġTĠ. 
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Sıra 

No Ġli 

Ruhsat Sicil 

No Ruhsat Sahibi 

7 Adıyaman 200611362 
ALĠMĠNA MADENCĠLĠK ĠTHALAT ĠHRACAT 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

8 Burdur 20060470 
HEKĠMOĞLU MAD. ĠNġ. TAġ. ĠTH. ĠHR. SAN. VE 

TĠC. LTD.ġTĠ.  

9 Burdur 20066587 
EFE KROM MAD. TAġIMACILIK TURZ. HAYV. 

ĠNġ. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

10 Burdur 20052800 
EFE KROM MAD. TAġIMACILIK TURZ. HAYV. 

ĠNġ. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

11 Burdur 200708703 
AMR MADENCĠLĠK ĠġLETMELERĠ SANAYĠ VE 

TĠCARET A.ġ. 

12 Burdur 200805936 
O.M.B OSMAB MIN. BOR GÜB. FAB. NAK. MAD. 

TAR. IML. PAZAR. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. A.S. 

13 Burdur 200704744 Ġlhan BAġAYDIN 

14 Elazığ 201003289 
ERSEM MÜH. NAK. MAD. ĠNġ. SAN. TĠC. LTD. 

ġTĠ.  

15 Erzincan 57 KOP KROM MAD. A. ġ. 

16 Erzincan 794 KOP KROM MAD. A. ġ. 

17 Erzincan 8798 KOP KROM MAD. A. ġ. 

18 Erzincan 7263 BĠRLĠK MAD. DIġ TĠC. ĠNġ. SAN. VE TĠC. A. ġ. 

19 Erzurum 200806084 Temel DAġ 

20 Erzurum 70780 
ERZURUM MAD. TUR. MÜH. TAS. ĠNġ. TAAH. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

21 Hatay 200808818 ALBUCK MADENCĠLĠK SAN VE TĠC. A.ġ 

22 Isparta 200903904 
NAR MAD. NAK. AKAR. ĠNġ. OTO. SAN. VE DIġ 

TĠC. LTD. ġTĠ.  

23 KahramanmaraĢ 69404 Gülay ULUYOL 

24 KahramanmaraĢ 200711648 
CEVAHĠROĞLU MADENCĠLĠK SANAYĠ VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

25 KahramanmaraĢ 66669 Harun AKINCI 

26 KahramanmaraĢ 20053392 
TURKOMAN ULUS. MAD. ARAM. ĠġL. PAZ. ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

27 KahramanmaraĢ 20055783 
DĠ PLASTĠK ĠNġAAT MADENCĠLĠK NAKLĠYE 

SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

28 KahramanmaraĢ 200708851 NĠK MADENCĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 

29 KahramanmaraĢ 200703041 PARAGON MAD. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

30 Kastamonu 47238 MANGAN MAD. ĠÇ VE DIġ TĠC. A.ġ. 

31 Konya 200707368 EPAS MAD. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 

 

Sıra 

No Ġli 

Ruhsat Sicil 

No Ruhsat Sahibi 

32 Kütahya 78291 
SC GRUP METAL MAD. ÜR. DÖK. NAKL. VE ĠNġ. 

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

33 Malatya 20054944 
AYTÜRK ĠNġ. EML. TAAH. TURZ. PET. DOĞ. 

MAD. VE TAġ. RENT A CAR VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

34 Malatya 200611078 Vehbi BEKTAġ 

35 Mersin 200611403 
EVRENSEL TARIM MAD. GIDA ĠNġ. NAK. SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

36 Muğla 200700464 Tahir ÖZÇELĠK 

37 Siirt 200809743 
GÜL-AK MAD. HAFR. HAR. KAD. ĠNġ. GIDA ĠTH. 

ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

38 Siirt 200904668 
GÜL-AK MAD. HAFR. HAR. KAD. ĠNġ. GIDA ĠTH. 

ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

39 Sivas 20059423 
TURCHROME MAD. MER. NAK. ĠNġ. TURZ. ĠTH. 

ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

40 Sivas 18246 
RCR QUANTUM MAD. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. 

A.ġ.  

41 Sivas 60061 
RCR QUANTUM MAD. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. 

A.ġ.  

42 Sivas 69082 MANAġ MAD. ĠHR. ĠTH. A.ġ.  

43 Tokat 200805559 
ANTEK MAD. MER. PET. NAK. ĠNġ. SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

44 Tunceli 201 
GÜNDOĞU ĠNġ. TAAH. MAD. SAN. TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

45 Yozgat 200804865 
KROMTAġ ĠNġ. GIDA TUR. MAD. ĠTH. ĠHR. TĠC. 

A.ġ. 

46 Yozgat 20052310 YaĢar ĠNCEKARA 

47 Zonguldak 200806834 
ÖNERI MÜH. MÜM. MÜS. MAD. MAK. TAS. 

ORM. ÜRN. ĠTH. ĠHR. TĠC. LTD. ġTĠ. 

 5562/1/1-1 

————— 
AĢağıda tablo halinde verilen iĢletme ruhsatlı sahalar ile ilgili olarak, Maden Kanununun 

13 üncü maddesi gereği 2016 yılı ruhsat bedellerinin yasal süresi içerisinde ödenmediği tespit 

edilmiĢtir. Konu ile ilgili olarak, ruhsat sahiplerinin dosyalarında bulunan mevcut en son 

adreslerine tebligat gönderilmiĢ ancak yazılar tebliğ edilememiĢtir 

Bu nedenle, Maden Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan; 

―Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının 

yatırılması zorunludur. ĠĢletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere 

ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalıĢmalarını gerçekleĢtirmek üzere 

ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada 
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açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükĢehir 

belediyesi dıĢındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya 

eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde 

tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal 

edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun 

hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak 

tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini 

müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.‖ hükmü gereğince her bir ruhsat sahasına yeniden 

değerlenme oranında artıĢ yapılarak 21.925,00 TL (yirmibirbindokuzyüzyirmibeĢlira) idari para 

cezası uygulanmıĢtır. Ruhsat bedellerinin 3 (üç) ay içinde yatırılması gerekmekte olup, bu süre 

içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilecektir.  

Ruhsatlar için ayrı ayrı uygulanan 21.925,00 TL (yirmibirbindokuzyüzyirmibeĢtürklirası) 

idari para cezasının da 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 13’üncü maddesinin son fıkrasında, 

―Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen idarî para 

cezaları 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre tahsil edilir. Tahakkuk eden 

ve ödenmeyen Devlet hakları ile ruhsat harçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.‖ 

hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 26’ncı maddesi gereğince tebliğ tarihinden 

itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesine yatırılması gerekmektedir. 

Maliye Bakanlığı’nın 442 nolu Tahsilat Genel Tebliğinin III/D-4 bölümünde ―Ġdarî para 

cezasını kanun yoluna baĢvurmadan önce (tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde) 

ödeyen kiĢiler indirim hakkından yararlanır ve idarî para cezasının dörtte üçü tahsil edilir‖ hükmü 

yer almaktadır. Uygulanan idarî para cezası kararının, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 15 

(onbeĢ) gün içerisinde idarî para cezasının ödenmesi halinde, %25 oranında indirim 

uygulanacaktır. 

Aynı tebliğin III/D-5 bölümünde ―5326 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin (3) numaralı 

fıkrasında ―Ġdarî para cezası, Devlet Hazinesine ödenir. KiĢinin ekonomik durumunun müsait 

olmaması halinde idarî para cezasının, ilk taksitinin peĢin ödenmesi koĢuluyla, bir yıl içinde ve 

dört eĢit taksit halinde ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak 

ödenmemesi halinde idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.‖ hükmüne yer 

verilmiĢtir. Uygulanan idarî para cezası kararının, tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay 

içerisinde idarî para cezasının taksitlendirilerek ödenmesi için ilgili defterdarlığa baĢvurulması 

halinde ilk taksitinin peĢin ödenmesi koĢuluyla taksitlendirme hakkınız bulunmaktadır. 

5326 sayılı Kanunun 27., 28., 29., 30. ve 31. maddelerinde idarî yaptırım kararlarına karĢı 

baĢvuru yolu, baĢvurunun incelenmesi, itiraz yolu, vazgeçme ve kabul ile masrafların ve vekalet 

ücretinin ödenmesi hususları düzenlenmiĢ olup, tarafınıza uygulanan idarî para cezasına karĢı 

5326 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre 

içinde Sulh Ceza Hakimliğine baĢvuru hakkınız bulunmaktadır. Bu süre içinde baĢvurunun 

yapılmamıĢ olması halinde tarafınıza uygulanan idari para cezası kesinleĢecektir. 

Genel Müdürlüğümüz ve T. Vakıflar Bankası T.A.O arasında 29/11/2016 tarihinde 

imzalanan protokol gereği, Genel Müdürlüğümüzün T. Vakıflar Bankası T.A.O nezdindeki Ġban 

numaralı hesapları kapatılıp, kurumsal tahsilat hesapları ile tahsilat iĢlemleri 
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gerçekleĢtirildiğinden, ruhsat sahiplerine Maden Kanunu gereği mali eksikliklerin tamamlanması 

hususunda gönderilen tebligatlarda, ödemenin ülkemizdeki tüm T.Vakıflar Bankası ġubelerinden 

"Kurumsal Tahsilat Hesaplarından" ruhsata ait sicil veya eriĢim numarası ile bankaya ait internet 

hesabı veya doğrudan banka Ģubelerine müracaat etmeleri halinde tahsil iĢlemi gerçekleĢecektir. 

Bu husus ilgili ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur. 

 

2016 YILI RUHSAT BEDELĠ ÖDENMEYEN RUHSAT LĠSTESĠ 

Sıra 

No Ġli Sicil No Ruhsat Sahibi 

1 ADANA 3310 AKM MAD. DANIġ. SAN. TĠC. A.ġ. 

2 ADANA 27570 PINAR MADENCĠLĠK VE TURĠZM A.ġ. 

3 ADANA 47178 
NE-SA KROM ĠTH. ĠHR. MAD. TĠC. VE 

SAN. A.ġ. 

4 ADANA 57527 PINAR MAD.VE TURZM. A.ġ. 

5 ADANA 60423 
HÜREL MAD. TAġ. DEKORASYON ĠNġ. 

NAK. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ 

6 ADANA 61437 PINAR MAD.VE TURZM. A.ġ. 

7 ADANA 20051016 
FORM MAD. NAK. ĠNġ. TURZ. SAN. VE 

TĠC. LTD.ġTĠ. 

8 ADANA 20057618 TEKNĠK MAD. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

9 ADANA 200702177 
FEHA KROM MAD. MAT. REKL. ORG. VE 

TURZ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

10 ADIYAMAN 36884 ÖZCAN ÖNCEBE 

11 ADIYAMAN 62483 
METALP MAD. KĠM. SAN. METAL TĠC. 

ĠTH. ĠHR. LTD. ġTĠ. 

12 ADIYAMAN 200611362 
ALĠMĠNA MADENCĠLĠK ĠTH. ĠHR. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

13 ADIYAMAN 200704403 
ASAD MÜH. MÜTH. ĠNġ. MAD. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

14 ADIYAMAN 200800027 
DLS ĠNTERNATĠONAL ENTERPRĠSE MAD. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

15 ADIYAMAN 200806305 
02 YAVUZ MAD. ELEK. TURZ. TEKS. 

GIDA ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

16 AĞRI 17935 
ZOR-ER MAD. ĠNġ. PET. NAK. GÜV. SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

17 ANKARA 200805450 
BERN YAPI TURZ. TAġ. MAD. PAZ. SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

18 ANTALYA 50544 MEHMET TURAN 

19 ANTALYA 200708950 BAYCAN SADAK 

20 ANTALYA 200801466 
KARLIDAĞ MAD. PET. ĠNġ. TAġ. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 
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Sıra 

No 

Ġli Sicil No Ruhsat Sahibi 

21 ANTALYA 200810260 RRCANA MAD. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

22 BALIKESĠR 81728 
KAYAMAN MADEN ENJ. NAKL. SAN. VE 

DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 

23 BURDUR 22478 
PAGODA MAD. YAT. SAN. VE TIC. 

LTD.ġTI. 

24 BURDUR 20052799 TUNAMAR ĠTH. VE ĠHR. TĠC. LTD. ġTĠ. 

26 BURDUR 20052800 

EFE KROM MAD. TAġIMACILIK TURZ. 

HAYV. ĠNġ. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

27 BURDUR 20060470 
HEKĠMOĞLU MAD. ĠNġ. TAġ. ĠTH. ĠHR. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

28 BURDUR 20066587 

EFE KROM MAD. TAġIMACILIK TURZ. 

HAYV. ĠNġ. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

29 BURDUR 200703753 
DEVELĠ METAL KROM MAD. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

30 BURDUR 200805936 

O.M.B OSMAB MĠN. BOR GÜB. FAB. NAK. 

MAD. TAR. ĠML. PAZAR. ĠTH. ĠHR. SAN. 

VE TĠC. A.ġ. 

31 BURSA 20057923 
KROMSAM PET. ÜRÜN. ĠNġ. MAD. MÜH. 

GIDA TURZ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

32 DENĠZLĠ 20061313 AZRA MAD. SAN. VE TĠC. A.ġ. 

33 DENĠZLĠ 20068560 POWER MADEN ĠġL. SAN. VE TĠC. A.ġ. 

34 DENĠZLĠ 20068562 
D.A.S.S. MAKĠNA ĠNġAAT MADENCĠLĠK 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

35 DENĠZLĠ 200801589 
HAN MADENCĠLĠK ĠHRACAAT ĠTHALAT 

TĠC. SAN. LTD. ġTĠ. 

36 DENĠZLĠ 200802077 CP ENERJĠ VE MAD. DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 

37 DĠYARBAKIR 200800729 
ANDOK MAD. MET. NAK. GÜV. SAN. VE 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

38 ELAZIĞ 201003289 
ERSEM MÜH. NAK. MAD. ĠNġ. SAN. TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

39 ELAZIĞ 200901194 
FE CHROMIUM MADENCĠLĠK SANAYĠ VE 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

40 ERZĠNCAN 57 KOP KROM MAD. A.ġ. 

41 ERZĠNCAN 8798 KOP KROM MAD. A.ġ. 

42 ERZĠNCAN 64168 
24 AYAR MAD. ENERJ. ORMAN ÜRÜN. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

43 ERZĠNCAN 68514 
FAMETAL MADENCĠLĠK TURZ. ĠNġ. NAK. 

ÜR. PAZ. ĠTH. ĠHR. SAN VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
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44 ERZĠNCAN 69323 
24 AYAR MAD. ENERJ. ORMAN ÜRÜN. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

45 ERZĠNCAN 20055457 
ERMĠR MAD. HAFR. NAK. ĠNġ. TAAH. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

46 ERZĠNCAN 20056438 
24 AYAR MAD. ENERJ. ORMAN ÜRÜN. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

47 ERZĠNCAN 200701114 
24 AYAR MAD. ENERJ. ORMAN ÜRÜN. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

48 ERZĠNCAN 200706095 
24 AYAR MAD. ENERJ. ORMAN ÜRÜN. 

SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

49 ERZĠNCAN 200801339 
GARAJ MAD. GAY. YAT. GEL. ĠNġ. SAN. 

VE TĠC. A.ġ. 

50 ERZURUM 20064200 ZAFER SANĠ ÖZSOY 

51 ERZURUM 200806084 TEMEL DAġ 

52 ERZURUM 8814 KOP KROM MAD. A. ġ. 

53 ERZURUM 803 KOP KROM MAD. A. ġ. 

54 GAZĠANTEP 67946 ÖKKEġ ÇĠTÇĠ 

55 GAZĠANTEP 200703720 
KRAL TEKS. BOYA TURZ. DERĠ MAD. ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. A.ġ. 

56 GAZĠANTEP 200703948 
KRAL TEKS. BOYA TURZ. DERĠ MAD. ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. A.ġ. 

57 GAZĠANTEP 200710245 
KRAL TEKS. BOYA TURZ. DERĠ MAD. ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. A.ġ. 

58 GAZĠANTEP 200706293 
CANDEMĠR NAK. HARF. PET. ÜR. TURZ. 

ĠġL. ĠNġ. VE MAD. ÜR. TĠC. LTD. ġTĠ. 

59 GAZĠANTEP 200801972 
KROMĠN MAD. ENERJĠ PET. LOJ. ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. A.ġ. 

60 GÜMÜġHANE 1479 ġENER SAĞLAM 

61 HAKKARĠ 20064899 
CĠHANGĠROĞLU KUY. ĠNġ. GIDA PET. 

ÜRÜN. ĠÇ VE DIġ PAZ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.  

62 HATAY 200704179 
JĠNDAL STAĠNLESS MAD. SAN. VE TĠC. 

A.ġ. 

63 ISPARTA 200903904 
NAR MAD. NAK. AKAR. ĠNġ. OTO. SAN. 

VE DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 

64 ĠZMĠR 20064750 
VESTA MAD. DOĞ. TAġ. TAR. ÜRÜN. TAġ. 

ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

65 KAHRAMANMARAġ 69404 GÜLAY ULUYOL 

66 KAHRAMANMARAġ 20053392 
TURKOMAN ULUS. MAD. ARAM. ĠġL. 

PAZ. ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
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67 KAHRAMANMARAġ 20055783 
DĠ PLASTĠK ĠNġ. MAD. NAK. SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

68 KAHRAMANMARAġ 200703041 PARAGON MAD. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

69 KAHRAMANMARAġ 200703351 MUHĠTTĠN KILINÇ 

70 KAHRAMANMARAġ 200711648 
CEVAHĠROĞLU MADENCĠLĠK SANAYĠ VE 

TĠCARET LTD. ġTĠ. 

71 KAHRAMANMARAġ 200807045 
BERN YAPI TURZ. TAġ. MAD. PAZ. SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

72 KAHRAMANMARAġ 200903045 73 MAD.SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

73 KASTAMONU 47238 MANGAN MAD. ĠÇ VE DIġ TĠC. A.ġ. 

74 KASTAMONU 20057962 
MANAS GRUP TEKN. MAD. TEM. ĠNġ. 

TAR. GIDA HAYV. TĠC. LTD. ġTĠ. 

75 KAYSERĠ 7221 POS MADENCĠLĠK VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

76 KAYSERĠ 63675 FATĠH ÇĠFCĠ 

77 KAYSERĠ 20051482 BEMA MAD. ĠNġ. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

78 KAYSERĠ 20063718 
ENERTES ELEK. ĠNġ. MON. TURZ. MAD. 

SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

79 KAYSERĠ 200701365 
YILMAZ MADENCĠLĠK END. NAKL. TĠC. 

VE SAN. LTD. ġTĠ. 

80 KAYSERĠ 200706845 ġAHAN ĠNġAAT VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

81 KAYSERĠ 200804176 
FONSS MAD. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. 

ġTĠ. 

82 KIRKLARELĠ 65919 RAK MAD.SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

83 KIRġEHĠR 200802580 

ALPKAN MADENCĠLĠK NAK. PET. ÜRÜN. 

TAR. VE HAY. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. 

LTD. ġTĠ 

84 KONYA 200707368 EPAS MAD.SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

85 KÜTAHYA 78291 
SC GRUP METAL MAD. ÜR. DÖK. NAKL. 

VE ĠNġ. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

86 KÜTAHYA 65437 
ABSA MADENCĠLĠK DANIġMANLIK ĠNġ. 

NAK. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

87 MALATYA 20054944 

AYTÜRK ĠNġ. EML. TAAH. TURZ. PET. 

DOĞ. MAD. VE TAġ. RENT A CAR VE TĠC. 

LTD. ġTĠ. 

88 MALATYA 200611078 VEHBĠ BEKTAġ 

89 MALATYA 20058669 
KAYAÖNÜ MAD. NAK. PET. ĠNġ. TEM. 

MAH. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

90 MANĠSA  200700831 HALĠL YAVUZ 

91 MERSĠN 36765 
TUNALI - MERTÜRK MER. MAD. PET. 

TAAH. LOJ. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 
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92 MERSĠN 20054750 
KROMĠN MAD. ENERJĠ PET. LOJ. ĠNġ. 

SAN. VE TĠC. A.ġ. 

93 MERSĠN 200611403 
EVRENSEL TARIM MAD. GIDA INġ. NAK. 

SAN. VE TIC. LTD.ġTI. 

94 MUĞLA 20067946 ĠRFAN ÇEBĠġÇĠ 

95 MUĞLA 200707395 
MAGMA METAL MAD. ĠTH. VE ĠHR. SAN. 

TĠC. LTD. ġTĠ. 

96 MUĞLA 200803099 
SMN MAD. NAK. MÜH. ĠNġ. TURZ. ĠTH. 

ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

97 NĠĞDE 47281 
END-MĠN END. MĠN. METAL MAD. ĠNġ. 

NAK. TUR. ĠTH. ĠHR. SAN. TĠC. LTD. ġTĠ. 

98 NĠĞDE 200805289 KROMO MAD. DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 

99 OSMANĠYE 59997 

ÖZCESUR KARDEġLER NAK. ĠNġ. GIDA 

HAY. PETR. TAR. ÜR. DOĞALGAZ MAD. 

OTOM. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

100 OSMANĠYE 62457 

ÖZCESUR KARDEġLER NAK. ĠNġ.GIDA 

HAY. PETR. TAR. ÜR. DOĞALGAZ MAD. 

OTOM. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

101 SĠĠRT 200809743 
GÜL-AK MAD. HAFR. HAR. KAD. ĠNġ. 

GIDA ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

102 SĠĠRT 200904668 
GÜL-AK MAD. HAFR. HAR. KAD. ĠNġ. 

GIDA ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

103 SĠVAS 20059423 
TURCHROME MAD. MER. NAK. ĠNġ. 

TURZ. ĠTH. ĠHR. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

104 SĠVAS 18246 
RCR QUANTUM MAD. ĠTH. ĠHR. SAN. VE 

TĠC. A.ġ 

105 SĠVAS 49624 NECMĠ ALPAY 

106 SĠVAS 59140 ÇANDIKLI MAD. ĠNġ. VE TĠC. LTD.ġTĠ. 

107 SĠVAS 60061 
RCR QUANTUM MAD. ĠTH. ĠHR. SAN. VE 

TĠC. A.ġ. 

108 SĠVAS 60382 MANAġ MAD. ĠHR. ĠTH. A.ġ. 

109 TOKAT 200805559 
ANTEK MAD. MER. PET. NAK. ĠNġ. SAN. 

VE TĠC. LTD. ġTĠ. 

110 YOZGAT 20055558 UFUK GÜLER 

111 YOZGAT 200710565 
YILMAZ MADENCĠLĠK END. NAKL. TĠC. 

VE SAN. LTD. ġTĠ. 

112 YOZGAT 200804865 
KROMTAġ ĠNġ. GIDA TUR. MAD. ĠTH. 

ĠHR. TĠC. A.ġ. 

113 ZONGULDAK 200806834 
ÖNERĠ MÜH. MÜM. MÜġ. MAD. MAK. 

TAġ. ORM. ÜRN. ĠTH. ĠHR. TĠC. LTD. ġTĠ. 

 5562/2/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

NEVġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Dosya No : 40.00.0.239 

Toplantı Tarihi ve No : 22-23-24/05/2017-187 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24/05/2017-2631 NEVġEHĠR 

KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Karıncalı Köyü, 212-289-292-293 parsellerde bulunan özel 

mülkiyete ve Kamu Orta Malına ait Karıncalı Höyüğü’ nün I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil 

talebine iliĢkin; KırĢehir Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 16.03.2016 gün ve 791 

sayılı yazısı ve ekleri (Tescil FiĢi, Koordinatlı Kadastral Kroki), NevĢehir Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 06.02.2017 gün ve E520 sayılı yazısı, KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Ġmar 

ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 13.02.2017 gün ve E917 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 23.02.2017 gün ve E406919 sayılı yazısı, KırĢehir Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 13.02.2017 gün ve E351773 sayılı yazısı, KırĢehir Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 23.09.2016 gün ve E.2096732 sayılı yazısı ve ekleri, KırĢehir Valiliği Tapu 

Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih E1059458 yazısı ve ekleri, NevĢehir Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 16.11.2016 gün ve 3815 sayılı uzman raporu okundu.,  konu ile 

ilgili bilgi ve belgeler incelendi.     

KırĢehir Ġli, Merkez Ġlçesi, Karıncalı Köyü, 212-289-292-293 parsellerde bulunan ekli 

kadastral kroki üzerinde koordinatları ile gösterilen Karıncalı Höyüğü’ nün 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. ve 7.maddesi doğrultusunda ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili 

birimlerince alınmasına ve her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi 

kurulumuzdan görüĢ alınmasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 

 

 



18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

 
 5500/1-1 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2017 – Sayı : 30100 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dumlupınar Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ
— TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin

Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2017/24)

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


