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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Erzincan Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesine bağlı enstitüler ta-

rafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Erzincan Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü

programlara öğrenci kabulü, eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, ölçme ve değerlen-
dirme, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü 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: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat

dalını,
ç) Anabilim/anasanat kurulu: Enstitüde lisansüstü programı bulunan anabilim/anasanat

dalı kurulunu,
d) Bilim/sanat dalı: Anabilim/anasanat dalında lisansüstü programı bulunan bilim/sanat

dalını,



e) Bütünleşik doktora programı: Lisans derecesine dayalı olarak yürütülen yüksek lisans
ile doktora programlarının birleştirildiği ve kesintisiz eğitimin sürdürüldüğü lisansüstü prog-
ramını,

f) Danışman: Lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilere ders, seminer, tez ve benzeri
akademik çalışmalarda rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

g) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına
yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgeyi,

ğ) Enstitü: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitüleri,
h) Enstitü kurulu: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitülerin kuru-

lunu,
ı) Enstitü yönetim kurulu: Erzincan Üniversitesinde lisansüstü eğitim veren enstitülerin

yönetim kurulunu,
i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
j) Program: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora, sa-

natta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda, belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile
doktora yeterlik/sanatta yeterlik sınavı, tez, dönem projesi ve uygulamalarını,

k) Rektör/Rektörlük: Erzincan Üniversitesi Rektörünü/Rektörlüğünü,
l) Senato: Erzincan Üniversitesi Senatosunu,
m) Tez: Yüksek lisans veya doktora tezini,
n) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ö) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
p) Üniversite: Erzincan Üniversitesini,
r) Yabancı dil sınavı: ÖSYM tarafından yapılan merkezi yabancı dil sınavlarını veya

eşdeğerliği kabul edilen sınavları,
s) Yetenek sınavı: Anasanat dallarına kabul edilecek öğrenciler için düzenlenen sınavı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar, Kontenjanların Tespiti ve İlanı

Lisansüstü programlar
MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim aşağıda açıklanan programları kapsar:
a) Yüksek lisans programı, lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olan-

ların, bu eğitim üzerine yapacakları öğrenim, bilimsel araştırma, sanatsal çalışma ve uygulama
faaliyetlerini kapsar. Bu düzeydeki programlar tezli veya tezsiz olarak yürütülebilir.

b) Doktora programı, lisans ve yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürütülen öğretim,
bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.

c) Sanatta yeterlik programı, lisans veya yüksek lisans derecesine dayalı olarak yürü-
tülen öğretim çalışmalarını ve sanatsal çalışmaları kapsar.

ç) Bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğ-
rencilerden lisans/yüksek lisans derecesini kabul edildikleri lisansüstü programından farklı
alanlarda almış olanlar ile lisans/yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim ku-
rumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü adayları için gerektiğinde
eksikliklerini gidermek amacıyla uygulanan programdır.

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi
MADDE 5 – (1) Enstitülerde açılan/açılacak lisansüstü programlar anabilim/anasanat

dalları ile aynı adları taşır.
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(2) Aşağıda yer alan programların açılma teklifleri, anabilim/anasanat dalı kurulunun
görüşü, anabilim/anasanat başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun
kararı ve YÖK onayı ile gerçekleşir.

a) Anabilim/anasanat dalından farklı bir ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar,
b) Diğer yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumları ile işbirliği yapılarak ortak lisansüstü

programlar,
c) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü
lisansüstü uzaktan öğretim programları.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı açılması teklifi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü,
anabilim/anasanat başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun olumlu görüşü, Senatonun kararı ile
gerçekleşir.

(4) Yüksek lisans programları, ikinci öğretim lisansüstü programı olarak da yürütülebilir
ancak doktora/sanatta yeterlik programlarında ikinci öğretim programları açılmaz.

(5) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanları, kendi anabilim/anasanat dallarıyla ilgili
lisansüstü programların yürütülmesinden enstitüye karşı sorumludur.

(6) Danışman, öğrencinin alacağı dersleri ve yapacağı uygulamaları belirler, ders prog-
ramlarını, ders belgelerini, sınav sonuçlarını, seminer-uygulama metni ve sonucunu, tespit edi-
len tez önerisini veya bitirilen tezini, ihtiyaç halinde izin, ek süre isteği ve benzeri durumları
anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye bildirir.

(7) Lisansüstü programların yürütülmesinde enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen
formlar kullanılır.

Kontenjanların tespiti, kabul koşullarının belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alımı, yatay geçiş veya kurum içi yatay

geçiş yoluyla öğrenci alımına ilişkin kontenjanlar ile başvuru ve kabul şartları, anabilim/anasanat
dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı,
Senatonun onayı ile belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Bilimsel değerlendirmede mülakat sınavı yapılması halinde, mülakata çağrılacak
adayların sayısı ile programlara başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ve kayıt esnasında gerekli
belgeler ve diğer hususlar enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve enstitü tarafın-
dan ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Kayıt ve Öğrenci Kabulü Esasları

Başvuruda ortak hükümler
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvurusu ve kabulü, enstitü kurulu-

nun teklifi üzerine Senato tarafından tespit edilen esaslara göre yapılır.
(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların enstitü tarafından belirlenen ve ilan edi-

len tüm şartları sağlaması gerekir.
(3) ALES ve/veya yabancı dil sınavı yerine ÖSYM, Üniversitelerarası Kurul veya Yük-

seköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan ulusal ya da uluslararası bir sınav sonucu değer-
lendirilmeye alınabilir.

Yüksek lisans programlarına başvuru şartları
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anabilim/anasanat

dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans derecesine veya YÖK tarafından
verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekir.
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(2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, başvurulan programın puan
türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puanı aranmamakla birlikte istenildiği
takdirde ALES’ten alınacak taban puanı ve türü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile be-
lirlenir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dal-
larına öğrenci kabulünde, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuar mezunlarında ve diğer fa-
kültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlarda ALES puanı aranmaz.

(5) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip is-
tenmeyeceği ve taban puanları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Doktora/sanatta yeterlik programına başvuru şartları
MADDE 9 – (1) Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların, anabilim/anasanat

dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı
ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans ve/veya tezli yüksek lisans de-
recesine veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar, tıp, diş hekimliği, ec-
zacılık ve veteriner fakülteleri mezunu ile Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre
bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar yüksek lisans derecesine sahip
sayılırlar.

(3) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların başvurulan prog-
ramın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans derecesiyle doktora/sa-
natta yeterlik programlarına başvuran adayların başvurulan programın puan türünde en az 85
ALES puanına ve 100 üzerinden en az 80 veya 4 üzerinden en az 3 lisans mezuniyet not orta-
lamasına sahip olması gerekir.

(5) Güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer
programlarından mezun olanlar haricinde yüksek lisans derecesiyle veya lisans derecesiyle sa-
natta yeterlik çalışmasına başvuran adaylarda ALES sözel puanı aranır.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların;
a) Tıp fakültesi mezunlarının, başvurulan yılın TUS temel tıp puanından, diş hekimliği

fakültesi mezunlarının başvurulan yılın DUS temel puanından en az 50 (TUS ve DUS Temel
Puanı = Klinik Bilimler Puanı×0,3+Temel Bilimler Puanı×0,7) veya en az 60 ALES sayısal
puanına sahip olması,

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanların, yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve ve-
teriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve en az 60 ALES sayısal puanına sahip ol-
ması,

gerekir.
(7) Tıp fakültesi, eczacılık fakültesi veya diş hekimliği fakültesinin herhangi bir anabi-

lim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında geçerli bir ALES
puanı yoksa ALES 60 olarak kabul edilir.

(8) Doktora/sanatta yeterlik programına başvuran adaylar için anadilleri dışında ÖSYM
tarafından yapılan merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya YÖK tarafından eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması
zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltil-
mesine Senato tarafından karar verilir.
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(9) Yabancı diller üzerine yürütülen doktora programlarına öğrenci kabulü için adayların
ilgili tezli yüksek lisans programından mezun olmaları veya ilgili yabancı dilde, yabancı dil
taban puanları anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yabancı diller üzerine yürü-
tülen programlarda adayların ikinci bir yabancı dilden en az 55 puan almış olmaları istenir.

Yatay geçiş ve programlar arası öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından

Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay
geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim ku-
rumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde;
a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak,
b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,
c) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için en az 4,00 üzerinden 2,00 not ortala-

masına, doktora/sanatta yeterlikte en az 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olmak,
gerekir.
(4) Tez/sanatta yeterlik çalışması döneminde yatay geçiş yapılmaz.
(5) Yatay geçiş başvuruları anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından incelenir ve

koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması
durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır.

(6) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üni-
versitelerin lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

(7) Üniversitenin tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci olması şartıyla
aynı programın tezli yüksek lisans programının açık olması durumunda tezsiz programda al-
ması gereken dersleri başarıyla tamamlamış, genel not ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00
olan ve tezli lisansüstü programın asgari başvuru koşullarını sağlayan öğrenci tezsiz program-
dan tezli programa geçiş başvurusunda bulunabilir. Yerleştirme adayın başvurusu üzerine kon-
tenjan dâhilinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı
ile gerçekleşir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat
dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılabilir. Gerektiğinde öğrencinin ek ders alması istenebilir.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci ilgili yüksek lisans programına geçebilir. Bu şekilde geçiş yapan
öğrencinin, doktora programında başarmış olduğu dersler, geçiş yaptığı yüksek lisans progra-
mında sayılır.

(9) 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dı-
şındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine
göre atanan araştırma görevlilerinde bu maddede yer alan koşullar aranmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabulü Senato ta-

rafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
Öğrenci değişimi
MADDE 12 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında

yapılan anlaşmalar uyarınca üniversitelerarası öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu
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programlar çerçevesinde öğrenciler anlaşmalı üniversitelere gönderilebilir. Değişim program-
ları, YÖK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde ikili anlaşmalar ve Senato tarafından belirle-
nen esaslar doğrultusunda uygulanır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında

öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini ar-
tırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun
onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu öğrenciler normal öğrenciler gibi izledikleri
derslerin bütün şartlarına uymak zorundadırlar.

(2) Özel öğrenci başvuruları en geç ilgili dönemin akademik takvimde belirlenen ders
ekle çıkar haftası içerisinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır.

(3) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.
(4) Kayıtlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
(5) Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki ders alabilirler.
(6) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp

süresi iki yarıyılı geçemez.
Programlara başvuru
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara başvuru şartlarını taşıyan adaylar enstitü ta-

rafından ilan edilen tarihler arasında lisansüstü programlara başvurabilirler.
(2) Başvurular enstitü tarafından belirlenen usule uygun olarak şahsen ya da elektronik

ortamda yapılabilir.
(3) Adaylar başvuruda istenilen belgelerin aslı ile beraber istenilen sayıda örneğini veya

mezun olunan üniversite ya da noter tarafından onaylı istenilen sayıda örneğini enstitüye sun-
malıdır. E-devlet üzerinden alınan belgeler başvurularda kabul edilir. Gerçeğe aykırı veya ya-
nıltıcı beyan ve belgelerle başvuru yapmış olanların tespiti halinde başvuru işlemleri iptal edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edile-

bileceği gibi öğrenci kabulünde ALES puanının katkısı %50’den az olmamak kaydıyla, ek ola-
rak lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme
sınav sonucu da esas alınabilir.

(2) Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı yapılması durumunda, anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en az üç kişiden
oluşan bir sınav jürisi kurulur. Başvuru şartlarını sağlayan adaylardan ilanda belirlenen sayıda
aday yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavına alınır. Değerlendirilme sonucunda
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından programlara kayıt hakkı kazanan adaylar enstitüye
bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(3) Değerlendirmeler sonunda adaylar aldıkları puana göre en yüksek puandan başla-
yarak sıralanır ve sıralama sonucuna göre asıl/yedek adaylar belirlenir ve enstitü tarafından
ilan edilir. Puanların eşitliği halinde ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. ALES şartı
aranmayan programlardaki puanların eşitliği halinde değerlendirme enstitü yönetim kurulu ta-
rafından yapılır.

(4) Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavı 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir.

(5) Lisansüstü öğrenci alımlarında transkriptlerinde100’lük notu olmayan öğrencilerin
4’lük sistemdeki notlarının 100’lük sistemdeki karşılıkları, YÖK tarafından kabul edilen not
dönüşüm tablosuna göre yapılır.
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(6) Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına ka-
bulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı incelemesi so-
nucu da değerlendirilebilir.

Sonuçların duyurulması ve kesin kayıt
MADDE 16 – (1) Başvuru sonuçları enstitülerin internet sayfasından ilan edilir.
(2) İlandan itibaren maddi hatalar için iki iş günü itiraz süresi verilir. İtiraz süresi so-

nunda kesinleşen listeler yeniden enstitü tarafından internet sayfasından ilan edilir.
(3) Kesin kayıtlar, enstitü tarafından ilan edilen kayıt tarihleri arasında, adayların ens-

titüye bizzat başvurması veya noter aracılığıyla tayin edilen vekil aracılığıyla, enstitü tarafından
istenilen belgeleri teslim etmesi ile enstitü öğrenci işleri birimince yapılır.

(4) Belirlenen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakla-
rından vazgeçmiş sayılır ve yerlerine başarı sırasına göre yedek adaylara kayıt hakkı verilir.

(5) Adaylar kesin kayıtta istenilen belgelerin aslı ile beraber istenilen sayıda örneğini
veya mezun olunan üniversite ya da noter tarafından onaylı istenilen sayıda örneğini enstitüye
sunmalıdır.

(6) Eksik belgeyle veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz.
(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin kesin kayıtları ilgili mevzuat hükümlerine göre Senato

tarafından hazırlanan ilkeler çerçevesinde yapılır.
(8) Öğrenci kesin kayıt sırasında tebligat adresini ve diğer iletişim bilgilerini bildirmek

zorundadır.
(9) Kayıt yaptıran öğrencinin sevk tehir işlemi öğrencinin yazılı başvurusu üzerine ya-

pılır. Yazılı başvuru yapmayan öğrencinin sevk tehir işlemi yapılmaz.
(10) Kesin kayıt yaptıran öğrencinin belge ve bilgilerinin doğru olmadığının tespit edil-

mesi halinde hangi yarıyılda olduğuna bakılmadan enstitü ile ilişiği kesilir. Bu öğrencinin, Üni-
versiteden ayrılmışsa kendisine verilen diploması dâhil tüm belgeleri iptal edilir ve hakkında
yasal işlem başlatılır.

(11) Tezsiz yüksek lisans programları hariç öğrenci aynı anda birden fazla lisansüstü
programa kayıt yaptıramaz.

Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarda normal sürelerde öğrenimini tamamlaya-

mayan öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri gereğince katkı payı veya ikinci öğretim ücreti öderler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları öğretim ücreti, enstitü yönetim kurulunun önerisi
ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, Senato tarafından belirlenen miktarda katkı payı/öğre-
nim ücreti öderler.

(4) Ders veya tez/dönem projesi aşamasında ders kaydını, katkı payını veya ikinci öğ-
retim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez, o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararla-
namaz ve kendilerine öğrenci belgesi verilmez.

(5) Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen ve-
ya mezun olan öğrencilerin o yarıyıl için yatırmış olduğu öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücreti iade edilmez.

(6) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili
program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca be-
lirlenir.

(7) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin katkı paylarının ve/veya öğrenim ücretlerinin nasıl ödeneceği üniversiteler arasında
yapılan ikili anlaşmalarla belirlenir.

(8) Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Akademik takvim, eğitim-öğretim dönemi
MADDE 18 – (1) Enstitülerdeki eğitim-öğretim başlangıç ve bitiş tarihleri, sınav ta-

rihleri ve kayıt yenileme tarihleri ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Üniversitenin
bir sonraki eğitim ve öğretim yılına ait akademik takvimi Senato kararı ile belirlenir.

Öğretim dili
MADDE 19 – (1) Enstitüde öğretim dili Türkçedir. Ancak anabilim/anasanat dalı ku-

rulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senato
kararı ve YÖK onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim verilebilir. Tezler,
sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğretim dilinde yazılır.
Ancak danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile seminer ve tez çalışması enstitü kurulunun belirlediği ve Senato ta-
rafından kabul edilen usul ve esaslara göre yabancı bir dilde de yazılabilir.

Ders açma esasları
MADDE 20 – (1) Lisansüstü düzeydeki dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Öğ-

retim üyelerinin yüksek lisans programında ders açabilmesi için en az iki yarıyıl boyunca bir
lisans programında ders vermiş olması, doktora programında ders açabilmesi için en az dört
yarıyıl bir lisans veya iki yarıyıl boyunca yüksek lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(2) Açılacak dersler, kapsamları ve sorumlu öğretim üyeleri, anabilim/anasanat kuru-
lunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü kurulu tarafından karara
bağlanır ve ilan edilir. İlandan sonra açılacak derslerin ve sorumluların değiştirilmesine, ana-
bilim/anasanat kurulu görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim
kurulu karar verir.

Danışman atama esasları
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda danışman;
a) Tezli yüksek lisans programında tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan ve

en az iki yarıyıl süreyle bir lisans programında ders vermiş olan öğretim üyeleri arasından,
b) Tezsiz yüksek lisans programında dönem projesi danışmanı, ilgili programda ders

veren ve Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derece-
sine sahip öğretim görevlileri arasından,

c) Doktora/sanatta yeterlik programında tez danışmanı, en az dört yarıyıl süreyle bir li-
sans programında veya iki yarıyıl süreyle yüksek lisans programında ders vermiş Üniversite
öğretim üyeleri arasından,

ç) Diş hekimliği, Eczacılık, Tıp ve Veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç
doktora/sanatta yeterlik programlarında tez danışmanı, en az bir yüksek lisans tezini başarı ile
yönetmiş olan Üniversite öğretim üyeleri arasından,

atanabilir.
(2) Sanatta yeterlik programlarında tez danışmanı doktora/sanatta yeterlik dereceli bir

öğretim görevlisi de atanabilir.
(3) İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik de-

recesine sahip kişilerden de atanabilir.
Danışman atanması
MADDE 22 – (1) Her öğrenci için danışmanlık yapmak üzere öncelikli olarak öğren-

cinin kayıtlı olduğu enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından bir öğ-
retim üyesi en geç birinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır.
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(2) Danışman önerisinin uygun görülmemesi veya önerinin zamanında yapılmaması
halinde enstitü yönetim kurulu doğrudan danışman atayabilir. Zorunlu hallerde ders danışmanı
atanıncaya kadar görevi geçici olarak anabilim/anasanat dalı başkanı yürütür.

(3) Üniversiteden ayrılan veya emekli olan, üç ay veya daha fazla süreli kurum dışı gö-
revlendirme, rapor ve benzeri durumlarda bulunan öğretim üyelerinin başlamış olan danışman-
lıklarının devam/değişim durumuna, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile enstitü
yönetim kurulu karar verir.

(4) Gerekli hallerde öğrenci veya danışmanın gerekçeli talebi, anabilim/anasanat dalı
başkanlığının teklifi veya doğrudan anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yö-
netim kurulunun kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.

(5) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir.

(6) Ortak yürütülen programlar için diğer yükseköğretim kurumundan da danışman ata-
nabilir.

(7) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak
ikinci tez danışmanı, tez danışmanının gerekçeli raporu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
teklifi, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite dışından en az doktora derecesine sahip ki-
şilerden olabilir.

(8) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında öğretim üyesi başına düşen
tez danışmanlığı üst sınırı 12’dir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35’inci maddesi kapsamında görevlendirilenler,
yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı
gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri
gerekçe gösterilerek %50 artırılmasına anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü enstitü yö-
netim kurulunun onayı ile karar verilir. Bir öğrenciye tezi için birden fazla danışman atanması
durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.
Üzerinde 12'den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, söz konusu sayı, belirlenen üst sı-
nırın altına düşene kadar yeni danışmanlık alamaz.

Kredi sistemi
MADDE 23 – (1) Kredi sistemi, ulusal kredi sistemi ve AKTS’ye göre düzenlenir.
(2) Bir dersin yarıyıl ulusal kredisi, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik

ders saati ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.
(3) AKTS kredisi, Avrupa Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve seki-

zinci düzeyler için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin ka-
zandırılmasına dayalı haftalık öğrenci iş yükünü temsil eder. Bir AKTS kredisi, yaklaşık 25
saatlik öğrenci çalışmasının karşılığı olarak hesaplanır.

(4) Diploma için ulusal kredileri ve AKTS kredilerini tamamlamak gerekir.
(5) Diploma ekinde AKTS kredi sistemi geçerlidir.
(6) Zorunlu ve/veya seçmeli dersler dışındaki diğer tamamlayıcı ders ve çalışmalar kre-

disiz olup AKTS şeklinde kredilendirilir.
(7) Her bir yarıyılda en az 30 AKTS’lik ders açılır.
Dersler, uzmanlık alan dersi, seminer, seminer dersi
MADDE 24 – (1) Dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğ-

rencinin zorunlu ders olarak açılan ve açıldığı dönemde almak zorunda olduğu dersleri, seçmeli
dersler ise öğrencinin seçmeli ders olarak açılan ve açıldığı dönemde önerilen dersler içerisin-
den seçerek alabileceği dersleri ifade eder.
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(2) Lisansüstü programlarda her yarıyılda verilecek olan seçmeli ve toplam kredi mik-
tarının yarısını geçmemek kaydıyla zorunlu dersleri içeren müfredat programı, anabilim/ana-
sanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun
kararı ile her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce belirlenir. Bunun dışında seçmeli ve uygu-
lamalı derslerle seminerlere ağırlık verilir.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur.
Aynı enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak zorunlu ders olarak açılabilir
ve anabilim/anasanat dalı dersi olarak kabul edilir.

(4) Uzmanlık alan dersi, lisansüstü öğrencilerinin bilgi, beceri ve tutum kazanmasını
sağlamak amacıyla danışman tarafından açılan teorik derstir. Tez danışmanı, enstitü yönetim
kurulunca atandığı tarihten itibaren her yarıyıl danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan
dersini açar. Öğrencinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alan dersi sadece
birinci danışman tarafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alan dersi açamaz.

(5) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunun öğrencinin tez danışmanını atadığı
tarihte başlar ve öğrencinin mezuniyetine ya da ilişiğinin kesilmesine karar verildiği tarihe ka-
dar devam eder.

(6) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin her yarıyıl
uzmanlık alan dersini almaları zorunludur. Uzmanlık alan dersine kayıt yaptıran öğrenciler için
bu ders takip eden dönemin başlangıcına kadar kesintisiz olarak yarıyıl ve yaz tatillerinde de
devam eder.

(7) Seminer, tezsiz yüksek lisans programı dışındaki diğer programlarda zorunlu olup
danışmanın yönlendirmesi ile öğrencilerin hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü
olarak sunmayı kapsayan bir uygulama çalışmasıdır. Seminer sunumu dinleyicilere açık olarak
yapılır, yeri ve tarihi anabilim/anasanat dalı başkanlığı onayından sonra danışman/öğrenci ta-
rafından sunum tarihinden en az beş iş günü önce ilan edilir ve formun bir örneği enstitüye
gönderilir. Değerlendirmesi danışman veya görevli öğretim üyesi tarafından yapılır.

(8) Seminer sunumunu başarı ile tamamlayan öğrenciler, çalışmalarını tez/seminer ya-
zım kurallarına uygun biçimde enstitünün kabul ettiği format ve dijital ortamlarda hazırladığı
elektronik bir kopyasını ve istenilen ilgili belgeleri sunumu izleyen beş iş günü içerisinde da-
nışmanı aracılığı ile enstitüye gönderilmek üzere anabilim/ana sanat dalı başkanlığına teslim
eder.

(9) Seminer dersi, tezli yüksek lisans programında seminer sunumuna hazırlık amacıyla
güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az bir saat olarak danışman tarafından açılan uygulama
dersidir. Tezli yüksek lisans öğrencileri bir seminer dersini en geç kayıtlı oldukları programın
azami ders süresi bitimine kadar başarı ile tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin seminer
dersinden başarılı sayılabilmeleri için en geç ilgili ders dönemi sonuna kadar seminerini başarı
ile sunmaları gerekir.

(10) Doktora programında, öğrencilerin tez çalışması ile ilgili bir semineri 47 nci mad-
denin üçüncü fıkrasında belirtilen azami süreler dâhilinde başarı ile sunmaları gerekir.

(11) Seminer sunumunun/dersinin başarılı olarak değerlendirilmesi için istenilen tüm
belge ve dokümanların enstitüye ulaşması ve enstitü tarafından onaylanması gerekir.

(12) Zorunlu ve seçmeli dersler ile seminer dersi/sunumuna ilişkin diğer esasları enstitü
belirler.

Ders seçimi
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin kayıtlı olduğu program ve enstitünün diğer lisansüstü

programlarının dönem derslerinden ders seçimi; danışmanın yönlendirmesi ve onayıyla, da-
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nışmanı atanmayan öğrenciler için ise danışmanı atanıncaya kadar anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının yönlendirmesi ve onayıyla gerçekleşir.

(2) Öğrencilerin kayıtlı olduğu program düzeyinden farklı bir düzeydeki lisans ve li-
sansüstü programlarından ders seçimi, danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayıyla gerçekleşir.

(3) Diğer enstitüler ve yükseköğretim kurumlarından ders seçimi danışmanın talebi,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararlarıyla gerçekleşir.

(4) Öğrenci bilimsel araştırma teknikleri ve araştırma yayın etiği ile ilgili açılan zorunlu
dersleri başarı ile tamamlamak zorundadır.

(5) Öğrenci, daha önce almış ve başarmış olduğu derslerin dışında ders döneminde açı-
lan zorunlu derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri almakla yükümlüdür. Ancak, başarısız
olunan zorunlu bir dersin izleyen yarıyıl içinde tekrarlanmasının mümkün olmadığı durumlarda,
anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başarısız olu-
nan zorunlu dersin yerine içerik ve düzey yönünden eşdeğer başka bir ders alınabilir.

(7) Doktora programındaki öğrenciler, yüksek lisans programında almış ve başarmış
oldukları aynı içerikteki dersi/dersleri kayıtlı oldukları programlarda yeniden almazlar.

(8) Öğrenciler başarısız olduğu seçmeli dersleri tekrar alırlar. Ancak danışmanın onayı
ile başarısız oldukları seçmeli dersin yerine/yerlerine başka ders de alabilirler.

(9) Öğrenciler, danışmanın uygun görmesi halinde ağırlıklı genel not ortalamalarını
yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler.

(10) Öğrenciler bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir.
(11) Lisansüstü programlarda öğrenciler, kayıtlı olduğu lisansüstü programlarının top-

lam kredi miktarının %50’sinden fazla olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı dersleri
dışından ders seçebilirler.

(12) Tezli yüksek lisans programında öğrenciler; lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla lisans derslerinden en fazla iki ders, diğer yükseköğretim kurumlarında veril-
mekte olan tezli yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçebilirler. Doktora/sanatta
yeterlik programlarından ders alamazlar.

(13) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenciler lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması kaydıyla lisans derslerinden en fazla üç ders, tezli yüksek lisans derslerinden en fazla
iki ders seçebilirler. Doktora/sanatta yeterlik programlarından ders alamazlar.

(14) Doktora/sanatta yeterlik programında öğrenciler;
a) Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla yüksek lisans dersleri

arasından yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul
edilenler için en fazla dört ders,

b) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla lisans dersleri arasından yüksek
lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler için en
fazla dört ders,

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi
ile kabul edilenler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilenler için en fazla dört ders,

seçebilirler.
(15) Doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrencinin almış olduğu lisans dersleri

ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
Kayıt yenileme ve ders ekleme bırakma
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin ders alabilmeleri için akademik takvimde belirtilen süre

içerisinde her yarıyıl kayıt yenilemeleri zorunludur.
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(2) Katkı payı/öğrenim ücretini ödeyen ve ders alma işlemini danışman onayı ile
elektronik ortamda tamamlayan öğrencinin kaydı yenilenmiş sayılır.

(3) Belirtilen sürelerde katkı payını veya öğrenim ücretini yatırmayan öğrenci o yarı-
yılda ders kaydı yaptıramaz.

(4) Ders kaydı yaptırmayan öğrenci, o yarıyıl eğitim-öğretim faaliyetlerine katılamaz,
derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz. Tez
aşamasında ise danışmanı ve/veya tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı
bırakılır.

(5) Ders kaydı yaptırmama nedeniyle kaybedilen süre öğrenim süresinden sayılır.
(6) Süresi içerisinde ders kayıtlarını yaptıramayan ve geçerli mazeretlerini belgelendiren

öğrencilerin ders kayıtlarının yapılıp yapılmamasına, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması
şartıyla enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Ders kayıt işlemlerinin bu
Yönetmelik hükümlerine aykırı yapıldığı tespit edildiği takdirde ders kaydı enstitü yönetim
kurulu kararı ile tamamen ya da kısmen iptal edilebilir.

(8) Öğrenciler, ders kayıtları ile ilgili değişiklik taleplerini akademik takvimde belirle-
nen ders ekle/çıkar süresi içerisinde danışmanına iletir, talep edilen değişiklikler danışmanın
uygun görmesi halinde danışman tarafından yapılır. Süresi içerisinde başvuru yapmayan öğ-
rencilerin elektronik ortamda tamamlanan ders kayıtları geçerlidir.

Muafiyet ve intibak
MADDE 27 – (1) Enstitüye kayıt hakkı kazanan veya yatay geçiş yapan öğrenciler

akademik takvimde belirlenen her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk on işgünü içerisinde
muafiyet talebinde bulunabilirler. Öğrenciler özel öğrenci statüsünde aldığı dersler de dâhil ol-
mak üzere yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarılı oldukları
lisansüstü derslerin isimlerini, içeriklerini ve onaylı not döküm belgesinin aslını bir dilekçe
ekinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar.

(2) Muafiyet istekleri, program amaçları yeterlikleri doğrultusunda dersin içeriği ve
kredisini dikkate alarak daha önce alınan derslerden hangilerinin muaf tutulacağına ilişkin ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Alı-
nan karar anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman ve öğrenciye bildirilir. Muafiyet iş-
lemlerine ilişkin itirazlar, sonucun öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içerisinde yapılır.

(3) Öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere muafiyet istekleri so-
nuçlanıncaya kadar devam eder.

(4) Muafiyet ve intibak işlemlerinde dersin/derslerin başarı notu, dersin not döküm bel-
gesinde yer alan 100’lük puanı kullanılarak, yalnızca harf notu olanlar ise enstitünün not de-
ğerlendirme cetvelinde yer alan harf notuna karşılık gelen 100’lük Alt Limit (AL) değerleri
kullanılarak hesaplanır. Not döküm belgesinde muaf olarak işlenmiş derslerin durumuna enstitü
yönetim kurulu karar verir.

(5) Yatay geçiş programı hariç muafiyet tanınacak dersler, lisansüstü programın toplam
kredi miktarının %50’sinden fazla olamaz.

(6) Muafiyeti kabul edilen ders/dersler ağırlıklı yarıyıl not ortalaması ve genel ağırlıklı
not ortalaması hesaplamasına dâhil edilir. Bu derslerin AKTS kredi intibakları enstitü yönetim
kurulu kararı ile belirlenir.

Derslere devam ve sınavlar
MADDE 28 – (1) Lisansüstü öğrenciler teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin

%80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci dersin sınavlarına
giremez ve dersten/uygulamadan başarısız sayılır.
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(2) Devamsızlık sebebiyle tekrar alınan veya başarısız olunan dersin yerine yeni alınan
ders için devam şartı aranır, başarısızlık sebebiyle veya not yükseltmek amacıyla tekrar alınan
teorik dersler için devam şartı aranmaz.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.
(4) Mazereti sebebiyle derslere devam şartını yerine getiremeyen öğrencinin mazeretli

olarak geçirdiği süre devamsızlıktan sayılır.
(5) Öğrencilerin başarı düzeyleri, yarıyıl içinde yapılacak en az bir ara sınav/çalışma

ve yarıyıl sonunda akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak bir yarıyıl sonu/bütünleme
sınavı ile ölçülür.

(6) Sınavlar yazılı veya uygulamalı olarak yapılabilir. Bir dersin eğitim-öğretimi ile il-
gili olarak yarıyıl içinde yapılan projeler, araştırma-inceleme ödevleri, laboratuvar, atölye, se-
miner, uygulama, etkinlik ve benzeri çalışmalar kısmen veya tamamen sınav değerlendirilme-
sine katılabilir. Yarıyıl sonu/bütünleme sınavında katkısı %50’den az olmamak şartıyla en az
bir yazılı sınav yapılması zorunludur.

(7) Yarıyıl sonu sınavında başarısız olan veya notunu yükseltmek isteyen öğrencilere o
dersten bir bütünleme sınavı hakkı verilir.

(8) Öğrencilerin not ortalamalarını yükseltmek amacıyla aldıkları veya bütünlemesine
girdikleri derslerdeki son notları geçerlidir.

(9) Haklı ve geçerli bir nedenden dolayı muafiyet sınavları dışındaki ara sınav veya bü-
tünleme sınavlarına katılamayan öğrenci için mazeretini belgelendirmesi şartıyla mazeret sınavı
hakkı verilebilir. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılamaz. Mazereti enstitü yönetim
kurulunca kabul edilen öğrencinin mazeret sınavı/sınavları tarihi enstitü yönetim kurulunca
belirlenir ve ilan edilir. Öğrenci, mazeretli kabul edildiği süre içinde sınavlara giremez, girdiği
sınav var ise geçersiz sayılır. Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınav hakkı
verilmez.

(10) Sınavlar akademik takvimde veya enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen
tarih aralığında yapılır. Sınav programları sınavlardan en az bir hafta önce anabilim/anasanat
dalı başkanlıkları tarafından enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Sınav tarihi,
saati ve/veya yerleri zorunluluk hallerinde ancak anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi
ve enstitünün onayı ile değiştirilebilir ve ilan edilir.

(11) Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günlerinde de sınav yapıla-
bilir.

(12) Sınav düzenini bozan, sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan,
kopya çektiği sonradan anlaşılan ya da kopya çekilmesine yardım eden öğrenciye, 18/8/2012
tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-
siplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Ayrıca, bu eylemlerden birini gerçek-
leştirdiği iddiasıyla hakkında işlem yapılan öğrenci o sınavdan sıfır almış sayılır. Soruşturma
neticesinde cezai işlemin gerekmediği hallerde öğrencinin notu enstitü yönetim kurulu kararı
ile yeniden düzenlenir.

Derslerde başarının değerlendirilmesi
MADDE 29 – (1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav

ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında
belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir.

(2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
(3) Dersin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.
(4) Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme

notunun yüksek lisansta en az 100 üzerinden 65, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 100
üzerinden 75 olması gerekir.
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(5) Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme
sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.

(6) 100’lük sisteme göre hesaplanan yarıyıl sonu başarı puanının dörtlük ve harflik sis-
teme göre karşılıkları ve başarı değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

(7) Altıncı fıkrada yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıda
tanımlanan harf notları kullanılır:

(8) Uzmanlık alan dersi, seminer dersi, tez çalışması ve dönem projesi başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir.

(9) Lisansüstü veya bilimsel hazırlık programlarında, lisans düzeyinde seçilen dersler-
den alınan notlar, sınav değerlendirmeleri, devam, derslerden başarılı sayılma şartları ve diğer
hususlarda bu Yönetmelik ve lisansüstü eğitime ilişkin diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçları, dersin

öğretim elemanı tarafından sınavların bitiş tarihinden itibaren on iş günü içerisinde öğrenci
otomasyon sistemine girilir.

(2) Yarıyıl içinde değerlendirmeye katılan her türlü etkinliğin sonucu, yarıyıl sonu sı-
navlarının başlama tarihinden önce ilan edilmek zorundadır.

(3) Öğrenciler, sınav sonuçlarına, sonuçların ilanından itibaren beş iş günü içinde itiraz
edebilir. İtirazlar dilekçe ile anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır. İnceleme
sonucunda sınav evrakında ders sorumlusu tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde gerekli
not düzeltmesi yapılarak en geç beş iş günü içerisinde enstitüye bildirilir, bu hata enstitü yö-
netim kurulu kararıyla düzeltilir ve ilan edilir.

Akademik başarı notunun hesaplanması
MADDE 31 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.
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(2) Bir dersin ağırlıklı puanı, AKTS kredisi ile dersin başarı notu katsayısının çarpımı
ile hesaplanır. Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması, uzmanlık alan dersi, danışmanlık, seminer, tez
ve dönem projesi hariç ilgili yarıyılda alınan ve/veya muaf tutulan tüm derslerin ağırlıklı pu-
anlarının toplamının AKTS kredileri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama,
virgülden sonra iki basamak yürütülür; virgülden sonraki ilk hane, beşten küçükse birler basa-
mağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yuvar-
lama işlemi yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, ağırlıklı yarıyıl not ortalamasının hesaplanmasındaki
yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilmesinden itibaren almış olduğu ve/veya
muaf tutulduğu tüm dersler dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasında, tekrar
edilen/yerine alınan derslerden alınan en son not kullanılır.

(4) Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir.
Bilimsel hazırlık programı ve uygulama esasları
MADDE 32 – (1) Lisansüstü programlarda bilimsel hazırlık programı, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile uygulanır.
(2) Bilimsel hazırlık programında öğrencinin alacağı dersler, anabilim/anasanat dalı

kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı
ile zorunlu dersler olarak belirlenir. Söz konusu derslere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler, lisansüstü programını tamamlamak
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil edilmez.

b) Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kayıtlı ol-
duğu lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda tüm ders-
lerden başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre
lisansüstü programı sürelerine dâhil edilmez.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 33 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim ve öğretiminde, 23/3/2016 tarihli

ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğ-
retimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Uzaktan öğretim
MADDE 34 – (1) Uzaktan öğretim programları ile uzaktan öğretim yoluyla verilen

derslere ilişkin ölçme değerlendirme faaliyetleri, yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli
veya gözetimsiz olarak, Senato tarafından onaylanan müfredat programı uyarınca belirlenen
ödev, proje, uygulama, yazılı, sözlü ve benzeri ölçme değerlendirme yöntemleri kullanılarak
veya merkezi bir sınav şeklinde gerçekleştirilebilir.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının uygun gördüğü derslik, laboratuarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama
sınavları öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesi biçiminde
de yapılabilir.

(3) Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla ve-
rilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli,
yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin
diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Mazeretler, Kayıt Dondurma ve Kayıt Silmeye İlişkin Esaslar

Mazeretler
MADDE 35 – (1) Aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendiren öğrencinin durumu ens-

titü yönetim kurulunca karara bağlanır. Öğrencinin, mazeretinin bitiş tarihinden itibaren en geç
beş iş günü içinde enstitüye yazılı olarak başvurması gerekir. Bu süre içerisinde başvuru yap-
mayanların mazeretleri kabul edilmez.

(2) Mazeretler şunlardır:
a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı raporlar,
b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin, (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dola-
yısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

c) Tabii afetler veya yetkili makamlar tarafından belgelenmiş olması şartıyla diğer ne-
denlerle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması,

ç) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alın-
ması,

d) Resmi kurumlarda çalışanların eğitim-öğretim, staj, araştırma gibi nedenlerle görev-
lendirilmesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-
meliği maddeleri itibariyle öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektir-
meyen mahkûmiyet hâli,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) Yukarıda sayılan haller dışında enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği diğer ma-

zeretlerin ortaya çıkması.
(3) Kayıt dondurma dışında, enstitü yönetim kurulunca kabul edilen mazeretli süreler

devamsızlıktan ve azami süreden sayılır.
Kayıt dondurma ve izin
MADDE 36 – (1) Kayıt dondurma işlemleri, öğrencinin başvurusu ve danışmanın gö-

rüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ger-
çekleşir.

(2) Kayıt dondurmak için 35 inci maddede tanımlanan mazeretler geçerlidir.
(3) Başvurular, yarıyılın ilk on iş günü içerisinde yapılır. Sağlık nedeniyle yapılacak

kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.
(4) Mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, yüksek lisans program-

ları için en fazla iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlik programları için en fazla dört yarıyıl kayıt
dondurulabilir. Ancak, yurt dışı görevlendirme, askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet durumla-
rında kayıt dondurma bu hallerin süresi kadardır.

(5) Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi sağlık kurulu raporu sunmak şartıyla
azami iki yarıyıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden kurul raporu alınması gerekir.

(6) Sağlık nedeniyle kayıt donduran ve süresinden önce lisansüstü öğrenime devam et-
mek isteyen öğrencilerin sağlık sorunlarının düzeldiğine dair son bir ay içerisinde alınmış kurul
raporunu sunmaları halinde bu maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.

(7) Öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyılda öğrenimine devam edemez ve sınavlara gire-
mez. Kayıt donduran öğrencinin azami öğrenim süresi kayıt dondurma süresi kadar uzatılır.
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(8) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenciye izin verilebilir:
a) Eğitim-öğretimine veya mesleki gelişimine katkıda bulunacak üniversite dışı burs,

staj, araştırma gibi imkânların doğması hâlinde, bağlı olduğu enstitüye dilekçeyle başvuran
öğrenciye, enstitü yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrencinin
izinli olduğu süre normal öğrenim süresinden sayılmaz.

b) Üniversite adına sosyal, kültürel, sportif ve benzeri faaliyetlere Rektörlük onayı ile
katılacak olan öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde giremedikleri ders veya sınavlar
için izinli ve mazeretli sayılırlar. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hesabında dik-
kate alınmaz.

Kayıt silme
MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin;
a) Bu Yönetmelik ve lisansüstü eğitime ilişkin diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen

yükümlülükleri yerine getirmemesi,
b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,
c) Kayıt silme için ilişik kesme işlemlerini tamamlayarak yazılı başvuruda bulunması,
durumunda enstitü ile ilişiği kesilir.
(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası sebebiyle ilişiği kesilen öğrenciler, Üni-

versitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.
(3) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrencilere, talepleri üzerine, kayıt sırasında verdikleri bel-

gelerin fotokopisi alındıktan sonra varsa asılları geri verilir.
(4) Talep edilmesi halinde enstitü ile ilişiği kesilen öğrencinin eğitim faaliyetlerinin

özetini ve varsa aldığı disiplin cezalarını gösteren bir ilişik kesme belgesinin bir kopyası öğ-
renciye verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.

(2) Program, dersler, seminer dersi, tez çalışması, tez sınavı ve varsa tamamlayıcı faa-
liyetlerden ve/veya uygulamalardan oluşur.

Ders yükü ve öğrenim süresi
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak

şartıyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans prog-
ramı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil
en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup en fazla altı yarıyıldır.

(3) Tezli yüksek lisans programı için öğretim planında yer alan kredili dersleri ve se-
miner dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili ders-
lerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 2,00 genel not
ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren ve tez önerisi kabul edilen, ancak
tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlayamayan öğrencinin
enstitü ile ilişiği kesilir.
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Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, kredili derslerini ve semi-

ner dersini/çalışmasını başarıyla tamamlayan öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez
konusunu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte en geç ikinci yarıyılın so-
nuna kadar, ders döneminin uzaması halinde ise en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar enstitüye
önerir ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Ders dönemlerini başarı ile tamamlayan ve tez önerisini vererek tez dönemine geçen
öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci
ve/veya danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim ku-
rulunun onayı ile yapılır.

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 41 – (1) Öğrenci elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde

yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi,
danışman ve öğrenci tarafından Üniversitenin kabul ettiği intihal programı kullanılarak alınır.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, benzerlik ön inceleme raporunu ve
tezin enstitü tarafından kabul edilen dijital kopyasını enstitüye iletir.

(3) Yüksek lisans tez savunma jürisi, öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanı ile bir-
likte ürettiği en az bir adet ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul
edilmiş/yayımlanmış bilimsel bir makale, ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sem-
pozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş bir adet bildirisini belgelendirmesi şartıyla tez
danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç
veya beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek
üyeden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci, jüri bilgisinin danışman/öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içeri-
sinde tezin birer nüshasını, ilgili formları ve enstitü tarafından hazırlanan teze ilişkin intihal
raporunu alarak yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen teslim
eder, Üniversite dışındaki üyelere posta/kargo yoluyla gönderebilir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüş-
leri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlandırılması
MADDE 42 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği

tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte top-
lanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve ala-
nın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, ens-
titüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına
katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-
lantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından
anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim
kurulu karar verir.
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(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan
edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler ba-
şarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme
veya ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak
reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca
enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da
başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum
jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci
mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde,
yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim ku-
ruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez
savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programın amacı, öğrenciye mesleki konularda

bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.
(2) Program, dersler ve dönem projesinden oluşur.
Ders yükü ve öğrenim süresi
MADDE 44 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi
dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı
proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin derslerin verildiği
dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az
iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.

(3) Azami eğitim süresi sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğ-
rencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi
MADDE 45 – (1) Dönem projesi konusu, öğrenci ile birlikte danışman tarafından en

geç ikinci yarıyılın sonuna kadar belirlenir.
(2) Dönem projesi üçüncü yarıyıl dersleriyle ve tekrar alınan derslerle birlikte yürütü-

lebilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve dö-
nem projesini en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar tez yazım kurallarına ve belirlenen diğer
esaslara uygun şekilde hazırlamak zorundadır.

(3) Öğrenci dönem projesini, danışman tarafından önerilen ve anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca onaylanan biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşan jüri önünde
belirlenen yer ve tarihte savunur. Savunma öğretim elemanlarına ve lisansüstü öğrencilere açık
olarak yapılır. Dönem projesi salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Ba-
şarısız olunması halinde, azami süreyi aşmamak kaydıyla öğrenci, jüri tarafından tekrar savun-
maya alınabilir.
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(4) Dönem projesi savunma sınavı tutanakları, sınavı izleyen üç gün içinde
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 46 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

(2) Program, dersler, seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması, tez sa-
vunma sınavı ve varsa tamamlayıcı faaliyetlerden/uygulamalardan oluşur.

(3) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini taşıması gerekir.

Ders yükü ve öğrenim süresi
MADDE 47 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olma-
mak koşuluyla en az 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 beş kredilik 15 ders, seminer dersi, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
ması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve seminerini 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 ve seminerini başarıyla ta-
mamlayamayan veya en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenci-
nin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan
ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içeri-
sinde tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar

ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.
(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci bir sonraki yarıyıl sonunda

yeterlik sınavına alınır. Bu sınav her yarıyılda bir defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenen aylarda yılda iki kez yapılır. Yüksek 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. Aksi takdirde öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yö-
netim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan ilgili anabilim dalı öğretim üyele-
rinden oluşan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite
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üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler tekrar seçilebilir. Komite, üyelerinden birini komite
başkanı olarak seçer. Başkan, komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapıl-
masından sorumludur.

(4) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla doktora yeterlik sınav jürileri kurar. Komite, en az ikisi Üniversite
dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asil ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek
öğretim üyesinden oluşan sınav jürisini anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye
önerir. Jüri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uz-
manlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınav yazılı ve sözlü olarak
iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri
öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı
veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yazılı
ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekmektedir. Bu karar,
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye
tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri aynı üyelerden oluşur. Bu sı-
navda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, jüri tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onay-
lanan dersleri başarmak zorundadır. Fazladan alınacak ders veya dersleri birbirini izleyen en
fazla iki yarıyıl içerisinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrencinin tez önerisini değer-

lendirmek ve tez çalışmalarına rehberlik etmek için, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

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

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile
tez izleme komitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan ve danışma-
nıyla beraber belirlediği tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci,
tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayıyla birlikte
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır. Geçerli bir mazereti olmak-
sızın tez konusu önerisi savunmasına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak, tez önerisi redde-
dilir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez konusu önerisinin kabulüne, düzeltil-
mesine veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme durumunda bir ay süre verilir. Bu
süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla karar verilir. Verilen karar/kararlar ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içerisinde tutanakla enstitüye
bildirilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez dönemi/süresi, enstitü yönetim ku-
rulu kararının alındığı tarihten itibaren başlar.
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(3) Tez dönemine geçen öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.
(4) Tez konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm değişiklikler, öğrenci

ve/veya danışmanın talebi, tez izleme komitesinin uygun görüşü, anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

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

(6) Tez konusu önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve
Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere enstitü yönetim kurulu tarafından be-
lirlenen aylarda yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı
veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez
başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Raporunu, süresi içinde sunmayan veya
savunmayan öğrenci başarısız sayılır.

(7) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunu ba-
şarı ile sunması gerekir.

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 51 – (1) Öğrenci elde ettiği sonuçları tez yazım kurallarına uygun biçimde

yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi,
danışman ve öğrenci tarafından Üniversitenin kabul ettiği intihal programı kullanılarak alınır.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, benzerlik ön inceleme raporunu ve
tezin enstitü tarafından kabul edilen dijital kopyasını enstitüye iletir.

(3) Doktora tez jürisi, öğrencinin tez konusu ile ilgili danışmanı ile birlikte ürettiği ulu-
sal/uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bilimsel bir makale
veya çalışmasını belgelemesi şartıyla tez danışmanı ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü 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 öğ-
retim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın
oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı
oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, jüri bilgisinin danışman/öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içeri-
sinde tezin birer nüshasını, ilgili formları ve enstitü tarafından hazırlanan teze ilişkin intihal
raporunu alarak yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı şahsen teslim
eder, Üniversite dışındaki üyelere posta/kargo yoluyla gönderebilir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim ku-
ruluna gönderilir. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönündeki görüş-
leri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına alınmaz.

Tez savunma sınavı ve çalışmanın sonuçlandırılması
MADDE 52 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
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(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte top-
lanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğren-
ciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, ens-
titüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına
katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-
lantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından
anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim
kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan
edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret
kararı veren jüri üyelerinin gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı
ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini anabilim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye
bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum
jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci
mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde,
yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim ku-
ruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez
savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

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

(2) Program; dersler, tez çalışması, varsa tez konusu ile ilgili dinleti, sergi, gösteri, re-
sital, konser, temsil, proje çalışması, tez sınavı, uygulamalı sınav ve diğer tamamlayıcı faali-
yetlerden oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programı ile ilgili diğer hususlarda, bu Yönetmeliğin doktora prog-
ramına ilişkin hükümleri uygulanır.

Ders yükü ve öğrenim süresi
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edil-

miş öğrenciler için toplam yirmi dört krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az
olmamak koşuluyla en az sekiz ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesiyle kabul edil-
miş öğrenciler için de en az kırk beş kredilik 15 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
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(2) Programın süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin, kayıt olduğu prog-
rama ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yap-
tırmadığına bakılmaksızın, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(3) 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
en az 4,00 üzerinden 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

(4) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmalarını ikinci fıkrada belirtilen azami süreler içerisinde tamamlaya-
mayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez/sanatta yeterlik çalışması konusunun belirlenmesi
MADDE 55 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, kredili derslerini başarıyla

tamamlayan öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez/sanatta yeterlik çalışma
önerisini/konusunu etik kurul onayı gerektiriyorsa etik kurul onayı ile birlikte en geç ikinci ya-
rıyılın sonuna kadar, ders döneminin uzaması halinde en geç dördüncü yarıyıl sonuna kadar
enstitüye önerir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Ders dönemlerini başarı ile tamamlayan ve tez önerisini vererek tez dönemine geçen
her öğrenci her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tez/sanatta yeterlik çalışması konusunda ve/veya başlığında yapılması istenen tüm
değişiklikler, öğrenci ve/veya danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Tez savunma sınav jürisinin oluşturulması ve toplanması
MADDE 56 – (1) Öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez çalışma-
larında, düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Tezle
ilgili benzerlik ön incelemesi, danışman ve öğrenci tarafından Üniversitenin kabul ettiği intihal
programı kullanılarak alınır. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü, benzerlik
ön inceleme raporunu ve tezin enstitü tarafından kabul edilen dijital kopyasını enstitüye iletir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden ve biri başka yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim
üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Öğrenci, jüri bilgisinin danışman/öğrenciye tebliğinden itibaren beş iş günü içeri-
sinde tezin birer nüshasını, ilgili formları ve gerekli hallerde enstitü tarafından hazırlanan teze
ilişkin intihal raporunu alarak yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerine imza karşılığı
şahsen teslim eder, Üniversite dışındaki üyelere posta/kargo yoluyla gönderebilir. Rapordaki
verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü
yönetim kuruluna gönderilir. Jüri üyelerinin, tez/sanat çalışmasında bir intihalin varlığı yönün-
deki görüşleri, enstitü yönetim kurulunca uygun bulunduğu takdirde, öğrenci savunma sınavına
alınmaz.
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Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlandırılması
MADDE 57 – (1) Savunma sınav tarihi danışmanın teklifi, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
(2) Jüri üyeleri, enstitünün yazılı davetiyle söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği

tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihte top-
lanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu iz-
leyen soru-cevap bölümünden oluşur ve sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve ala-
nın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(3) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayacak olan üyenin/üyelerin, ens-
titüye sınav tarihinden önce bilgi vermesi gerekir. Mazereti nedeniyle tez savunma sınavına
katılamayan asıl üye/üyeler yerine, enstitü tarafından yedek üye/üyeler davet edilir. Jüri top-
lantıları danışman olmadan ya da eksik üyeli yapılamaz.

(4) Tez savunma sınavı için belirlenen tarihte toplanamayan jüriler, danışman tarafından
anabilim/anasanat dalı başkanlığına ve enstitüye bildirilir. Yapılacak işleme enstitü yönetim
kurulu karar verir.

(5) Sınav yeri ve tarihi sınav tarihinden en az beş gün önce danışman tarafından ilan
edilir ve formun bir örneği anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderilir.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya
düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, jüri üyelerinin bireysel raporları ile birlikte anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme veya ret
kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması
başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını anabilim/anasanat dalı
başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma
sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü
ile ilişiği kesilir.

(7) Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum
jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci
mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde,
yönetim kurulu tarafından tespit edilen tarihte yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim ku-
ruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez
savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diplomaya ilişkin ortak hükümler
MADDE 58 – (1) Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarında, tez ça-

lışmasını tamamlayan öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezin bir
nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu belirten
yazılı görüşünü ve şekilsel yönden incelenmesi için tezin enstitü tarafından istenilen basılı/di-
jital kopyasını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye teslim eder.

(2) Mezuniyete hak kazanmış öğrencinin diploma veya geçici mezuniyet belgesi ala-
bilmesi için aşağıda belirlenen belgeleri tez savunma sınavı/proje sunumu tarihinden itibaren
en geç bir ay içerisinde enstitüye eksiksiz teslim etmesi gerekir:

a) Tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, tezin ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu
tarafından imzalı en az üç kopyası,
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b) Tezsiz yüksek lisans programında, kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla ta-
mamlayan öğrenci, tez yazım kurallarına uygun biçimde hazırlanmış dönem projesinin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı bir kopyası,

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

ç) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının enstitü tarafından belir-
lenen formatta elektronik bir kopyası,

d) YÖK tarafından istenen diğer belgeler.
(3) 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 enstitü ile ilişiği ke-
silir.

(4) Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini başarıyla tamamlamış ve Senato tara-
fından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlayan öğrenci, kayıtlı olduğu
programın diplomasını almaya hak kazanır.

(5) Diploma üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü, anabilim/anasanat ve/veya bi-
lim/sanat dalı programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(6) Mezuniyet tarihi, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında
tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(7) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası
enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen öğrenciye kayıtlı olduğu
programın lisansüstü diploması verilir.

(8) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye diplomasını alırken iade etmek üzere
geçici mezuniyet belgesi verilir.

(9) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(10) Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplo-
masını/geçici mezuniyet belgesini alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami sü-
resinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) İlgili tezsiz yüksek lisans programının açık olması ve programın ders kredi yükü,
proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olan öğrencilerin talepte bulunmaları halinde
aşağıda belirtilenlere enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir:

a) Tezli yüksek lisans programında tezi reddedilenler,
b) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve savunma sınavında tezi red-

dedilenler,
c) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş tez, sergi, proje, resital,

konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması reddedilenler.
(12) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye, ilgili birimlerce hazırlanıp Öğrenci İşleri

Dairesi Başkanlığınca onaylanan diploma eki verilir. Bu belgede, öğrencinin öğrenim süresince
almış olduğu bütün derslerin adları ve kredileri ile standart diploma eki bilgileri yer alır. Dip-
loma eki, diploma yerine kullanılamaz.

(13) Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma eki öğrencinin şahsına veya noter
vekâletnamesi ile tayin edilen vekiline verilir.
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Tebligat ve duyuru
MADDE 59 – (1) Her türlü tebligat, öğrenciye elden veya enstitüye bildirilen adresine

yapılır.
(2) Yanlış, eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğren-

cilerin, enstitüde mevcut adresine tebligatın gönderilmesi hâlinde tebligat kendilerine yapılmış
sayılır.

(3) Öğrencileri ilgilendiren duyurular, enstitünün ilan panolarında veya Enstitünün/Üni-
versitenin internet sayfasında ilan edilir.

Elektronik ortam kullanılarak sınavların yapılması
MADDE 60 – (1) Lisansüstü programlarda doktora/sanatta yeterlik sınavı ve tez izle-

me/savunma sınavı danışman dâhil salt çoğunluğun fiilen sınava katılması şartıyla diğer jüri
üyesinin/üyelerinin yurtdışında bulunması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığının
görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile video konferans sistemi kullanılarak elektronik
ortamda yapılabilir.

Engelli öğrenciler
MADDE 61 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu ve enstitü yönetim kurulu, engellilik du-

rumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelenmiş olan engelli öğrenciler için gerekli düzenleme-
leri yapma ve uygulama konusunda yetkili ve sorumludur.

Disiplin işleri
MADDE 62 – (1) Lisansüstü programı öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri,

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 64 – (1) 25/12/2009 tarihli ve 27443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan

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

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 16 ncı maddenin onbirinci fıkrası hükümleri uygu-
lanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 2015-2016 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından önce enstitüye kayıt yaptıran öğ-
rencilerin mezuniyetinde, bu Yönetmelikte belirtilen AKTS şartları aranmaz.

(4) Bu Yönetmelikte öğrenciler için belirlenmiş süreler 2016-2017 eğitim-öğretim yılı
güz yarıyılından itibaren başlar.

(5) Fen Bilimleri Enstitüsündeki öğrenciler hariç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz
yarıyılından önce tez savunma sınavına giren doktora ve tezli yüksek lisans programı öğrenci-
leri 41 inci maddenin üçüncü fıkrası ile 51 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilimsel
faaliyet şartlarından muaftır.

Yürürlük
MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/11
İşyeri : Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sk. No:39 Bahçelievler/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1060053.067, 1047727.067
Tespiti İsteyen : Enerji-Sen Sendikası
İnceleme : Bakanlığımızca yapılan incelemede; Eren Enerji Elektrik Üretim

A.Ş. unvanlı işverenliğe ait Kuzyaka Mah. Bakacak Sk. No:1 Çatalağzı/ZONGULDAK adre-
sindeki 1060053.067 SGK sicil no’lu işyerinde elektrik enerjisi üretildiği, çalışanların ağırlı-
ğının elektrik enerjisi üretimiyle bağlantılı işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkol-
ları Yönetmeliğinin 14 sıra numaralı “Enerji” işkolunda,

Cumhuriyet Mah. Büyükağız Sk. Muslu/ZONGULDAK adresindeki 1047727.067 SGK
sicil no’lu işyerinde yurt dışından dökme gemilerle gelen demir ve kömür cevherlerinin liman-
daki vinçler yardımıyla indirilip stoklandığı, limanda işverenliğe ait olan elektrik üretim tesisi
dışında farklı tüzel kişiye de liman hizmeti verildiği, işçilerin de liman hizmetine özgü işlerde
çalıştığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı
ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
—— • ——

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/12
İşyeri : Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.

DOSAB Dumlupınar Mah. Ali Osman Sönmez Cad. No:8
Osmangazi/BURSA

SGK Sicil No : 1004857.016
Tespiti İsteyen : Türk Metal Sendikası
İnceleme : Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.’de Ba-

kanlığımızca yapılan incelemede; ağırlığı otomotiv olmak üzere motorlu kara taşıtları için ısı,
titreşim ve ses önleme amacıyla kullanılmak üzere formlama, kesim, kaplama ve hazırlama
operasyonları sonrasında araçların taban, bagaj, tavan kapı sacları, motor, kabin içi, bagaj bö-
lümleri ile taban sacı ile egsoz arasında kullanılmak amacıyla alüminyum ısı kalkanları, bitüm
esaslı, manyetik özellikli ve alüminyum kaplamalı titreşim emiciler, keçeden kumaş ve alü-
minyum kaplı mamul formlu ve formsuz ses izölatörleri, bitüm, keçe ve teknik tekstil kullanı-
larak üretilen formlu kompozit izölatörleri ile motorlu kara taşıtları için tavan, yan duvar gibi
trim malzemeleri üretildiği, üretilen ürünlerin motorlu kara taşıtlarındaki karoser parçası ol-
duğu, işçilerin de üretime özgü işlerde çalıştıkları, üretim konusunun kullanım alanının ve esas
işlevinin otomotiv sektörüne özgülendiği, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin
12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Erkurt Yalıtım Ürünleri ve Otomotiv Yan San. ve Tic. A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve ya-
pılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleş-
mesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/13

İşyeri : Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.

Manisa OSB Keçiliköy Mah. 50. Yıl Cad. No:10

Yunusemre/MANİSA

SGK Sicil No : 0025400.045

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan ince-

lemede işçilerin ağırlıklı olarak reçine, serter (katalizör), izolasyon plakaları, besleyici gömlek,

döküm toz ve boyası üretimi işine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları

Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkolunda yer aldığı tespit edil-

miştir.

Karar: Çukurova Kimya Endüstrisi A.Ş.’nin; yürüttüğü işlerin niteliği itibariyle İşkol-

ları Yönetmeliğinin 11 sıra numaralı “Çimento, toprak ve cam” işkoluna girdiğine ve yapılan

bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/14

İşyeri : Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza C Blok 1C Kat:5

Beşiktaş/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1218420.034

Tespiti İsteyen : İşveren

İnceleme : Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait İstanbul Deri Organize Sanayi

Bölgesi Kazlıçeşme Cad. No:58/H 3-4 Özel Parsel Tuzla/İSTANBUL adresindeki lojistik (da-

ğıtım) merkezi işyerinin, asıl amacı ve faaliyet konusu kozmetik, cilt, kişisel bakım ve atıştır-

malık ürünlerin perakende satışı olan merkez işyerine bağlı yer olarak faaliyet gösterdiği, Tür-

kiye genelindeki mağazalarında satışı gerçekleştirilecek ürünlerin tedarikçi firmalardan temin

edilip ortalama bir kaç gün süreyle depolanması ve bu mağazalara gönderilmek üzere tasnif

edilmesi işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı

“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Gratis İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Kaz-

lıçeşme Cad. No:58/H 3-4 Özel Parsel Tuzla/İSTANBUL adresindeki işyerinin; yürüttüğü iş-

lerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel

sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356

sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
(SIRA NO: 482)

1. Giriş ve Amaç
Vergi mükellefiyetine ilişkin yükümlülük ve ödevlerin tam olarak yerine getirilmesi

amacıyla ve vergi kanunlarının verdiği yetkiler çerçevesinde vergi idaresi, kamu idare ve mü-
esseselerinden, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişi-
lerden çeşitli bilgiler toplamakta, yine bu amaç doğrultusunda mükellefler nezdinde inceleme
ve denetimler yapmaktadır.  

Yapılan bu inceleme ve denetimler neticesinde vergi ziyaı tespit edilmesi halinde, mü-
kellefler cezalı tarhiyata muhatap olabilmektedir. Ancak, ödenmesi gereken vergilerin doğru-
luğunu sağlamaya yönelik vergi incelemesi başta olmak üzere idarece gerçekleştirilen işlemler,
süreci uzatabilmekte, bu da vergiye uyum maliyetlerini artıran bir faktör olarak ortaya çıkmak-
tadır. 

Bu çerçevede, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mülga 370 inci
maddesi, 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Or-
tamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İza-
ha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese ihdas
edilmiştir. 

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna
dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitlerle ilgili olarak aynı merciler tarafından mü-
kelleflerden açıklama talep edilmesi olup, bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda
vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine
veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli
şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden
korumaktadır. 

Getirilen bu düzenleme ile İdare ve mükellefler arasındaki uyuşmazlıkların azaltılması,
İdarenin zamanını daha etkin ve verimli alanlara hasretmesi, olayların gerçek mahiyetinin tespit
edilmesine mükelleflerce daha çok katkıda bulunulması ve bu sayede vergiye gönüllü uyumun
artırılması amaçlanmaktadır. 

Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden
bu Tebliğ ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan
izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler
ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmektedir. 

2. İzaha Davetin Kapsamı
İzaha davetin kapsamını belirleme yetkisi Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin

dördüncü fıkrası ile Bakanlığımıza verildiğinden herhangi bir konunun izaha davet kapsamında
olup olmadığı, bir başka deyişle hangi konularla ilgili olarak izaha davet müessesesinin uygu-
lanacağı Bakanlığımız tarafından belirlenecektir. Mezkûr yetkiye istinaden Bakanlığımız ta-
rafından izaha davet kapsamına alınan konular aşağıda belirlenmiştir.  

2.1. Ba-Bs Bildirim Formlarında Yer Alan Bilgilerin Analizi Sonucunda Mükel-
leflerin İzaha Davet Edilmesi

Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, Bakanlığımız tarafından belirlenen hadler
çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları Ba-Bs bildirim formlarına
dâhil edilmektedir. 
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Bu bildirim formlarından hareketle yapılan çapraz kontroller neticesinde, vergiyi ziyaa
uğratmış olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir. 

2.2. Kredi Kartı Satış Bilgileri ile Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamelerinin
Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Banka ve benzeri finans kurumlarından alınan bilgilere göre, kredi kartı satış cihazı
(sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı gibi) kullanan mükelleflerin, yap-
tıkları satış tutarları ile KDV beyannamelerinin karşılaştırılması sonucunda, satış tutarlarının
düşük beyan edilmesi suretiyle verginin ziyaa uğratılmış olabileceğine dair haklarında ön tespit
bulunan mükellefler izaha davet edilir.

2.3. Yıllık Beyannameler ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Karşı-
laştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde, öde-
melerini (avans olarak ödenenler dâhil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahip-
lerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur olanlar ile hangi ödemelerin tev-
kifata tabi olduğu sayılmıştır.

Serbest meslek kazancı, ücret, gayrimenkul sermaye iradı gibi tevkifata tabi gelir elde
edenler tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu gelirler üzerinden tevkifat
yapanların verdikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması sonucu ver-
ginin ziyaa uğratılmış olabileceğine dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir. 

2.4. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlardan Elde Edilen Bilgiler ile Asgari Ücret Tarife-
lerinin Karşılaştırılması Sonucunda Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerle 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı
Avukatlık Kanununun 164 ve 168 inci maddeleri ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi kapsa-
mında belirlenen asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması sonucunda, serbest meslek kazancını
ve hesaplanması gereken KDV’yi ilgili dönem beyannamelerinde beyan etmediği veya eksik
beyan ettiği yönünde haklarında ön tespit bulunan avukatlar ve 3568 sayılı Kanun kapsamındaki
meslek mensupları izaha davet edilir.

2.5. Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Üzerinde Yapılan İndirimleri,
Kanuni Oranları Aşan Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi 

Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre, bağış ve yardımlar, eğitim ve sağlık harcamaları
ile girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar beyanname üzerinde gösterilmek ve bu mad-
delerde belirtilen oranları aşmamak şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından in-
dirim konusu yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda, belirtilen söz konusu oranlar üzerinde indirim yaptıklarına dair hakla-
rında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.

2.6. Dağıttığı Kâr Üzerinden Tevkifat Yapmadığı Tespit Edilenlerin İzaha Davet
Edilmesi

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi ve
Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre, tam mükellef ku-
rumlar dağıtmış oldukları kârlar üzerinden vergi kesintisi yapmak ve bu kesinti tutarını vergi
dairesine yatırmak zorundadır. 

Bu kapsamda, Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler uyarınca verilen kâr dağıtım tab-
losunda yer alan bilgiler ile diğer verilerin karşılaştırılması sonucunda, dağıtmış oldukları kârlar
üzerinden vergi kesintisi yapmadıkları yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha
davet edilir. 
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2.7. Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edil-

mesi

Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesine göre gelirin toplanmasında gelir kaynak-

larının bir kısmından hâsıl olan zararlar (80 inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan do-

ğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilebilmekte, bu mahsup netice-

sinde kapatılmayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilebilmekte ve arka arkaya

beş yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip yıllara devredilememektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesine göre geçmiş yılların beyannamelerinde

yer alan zararlar, kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek

ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim ko-

nusu yapılabilmektedir. 

Yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birisini ihlal etmek suretiyle geçmiş yıl zararla-

rını gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yaptığı yönünde hakla-

rında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.

2.8. İştirak Kazançlarını İlgili Hesapta Göstermeyen Mükelleflerin İzaha Davet

Edilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri

kapsamına giren iştirak kazançlarının, Bakanlığımızca veya ilgili idarelerce yapılan düzenle-

meler uyarınca tutulan muhasebe kayıtlarında iştiraklerden temettü gelirlerinin izlendiği he-

saplarda gösterildikten sonra, beyannamede istisnalar arasında yer alması gerekmektedir. 

Söz konusu hesaplarda, elde edilen iştirak kazançlarının yer almaması ya da bu hesap-

ların hiç kullanılmaması hallerinde, bu kazançları beyanname üzerinde istisna olarak göster-

diğine dair haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.

2.9. Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e Maddesindeki İstisna ile İlgili Olarak

Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan,

taşınmaz ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı

istisnasından faydalanan mükelleflerden; menkul kıymet ve taşınmaz ticareti ve kiralanması

faaliyeti ile uğraşıldığı, istisnaya konu kazancın %75’lik kısmının özel fon hesabına alınmadığı

veya beş yıllık süre içerisinde özel fon hesabından çekildiği ya da satışın yapıldığı yılı izleyen

5 yıl içinde şirketin tasfiye edildiği yönünde haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir.

2.10. Örtülü Sermaye Yönünden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre kurumların, ortaklarından veya

ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullan-

dıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını

aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılmaktadır. 

Ortaklara olan borçların toplamının, öz sermayenin üç katından fazla olduğu yönünde

haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.

2.11. Ortaklardan Alacaklar İçin Hesaplanması Gereken Faizler Yönünden Mü-

kelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler uyarınca verilen dönem sonu bilançosunda “Or-

taklardan Alacaklar” hesabında bakiye bulunmakla birlikte aynı döneme ilişkin gelir tablosunda

faiz geliri beyan etmediği yönünde haklarında ön tespit bulunan mükellefler izaha davet edilir.
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2.12. Ortaklık Hakları veya Hisselerini Elden Çıkardıkları Halde Beyanda Bu-
lunmayan Limited Şirket Ortaklarının İzaha Davet Edilmesi

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendinde, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer
artışı kazancı olarak sayılmıştır. 

Bu kapsamda, ortaklık hak ve hisselerini elden çıkardıkları halde gelir vergisi beyan-
namesi vermedikleri veya vermiş oldukları gelir vergisi beyannamesinde bu gelirleri beyan et-
medikleri yönünde haklarında ön tespit bulunan limited şirket ortakları izaha davet edilir.

2.13. Gayrimenkul Alım/Satım Bedelinin Eksik Beyan Edilmiş Olabileceğine Dair
Haklarında Tespit Bulunanların İzaha Davet Edilmesi

Gayrimenkul alım/satım işlemlerine ilişkin olarak, tapu daireleri, banka ve benzeri fi-
nans kurumları ile diğer kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin karşılaştırılması sonu-
cunda, alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında ön tespit bulu-
nanlar izaha davet edilir. 

2.14. Gayrimenkullere İlişkin Değer Artışı Kazançları Yönünden Mükelleflerin
İzaha Davet Edilmesi

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinde, iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) Kanunun 70 inci
maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde
vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap
tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı
olarak sayılmıştır. Öte yandan, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, menkul kıymet ve diğer ser-
maye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç olmak üzere bir takvim yı-
lında elde edilen değer artışı kazancının hangi tutarda istisnaya tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu (6) numaralı bende göre değer artışı kazancı olarak sayılanlardan tapuya
tescil edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğanlara ilişkin olarak, tapu dairelerinden
elde edilen verilere göre, gayrimenkulleri iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çı-
kardıkları ve istisna haddinin üstünde kazanç elde ettikleri halde beyanname vermediklerine
dair haklarında ön tespit bulunanlar izaha davet edilir. 

2.15. Gayrimenkul Sermaye İratlarını Beyan Etmeyen veya Eksik/Hatalı Beyan
Eden Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Banka, benzeri finans kurumları, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya abo-
nelerine elektrik, su, doğalgaz, internet hizmeti vb. mal ve hizmetleri teslim eden/sunan ku-
rumlar ile diğer kurum ve kuruluşlardan alınan bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde, kira
geliri elde ettiği anlaşılanlar ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yapılan tevkifat
tutarına göre istisna ve beyan sınırı üzerinde kira geliri elde ettiği anlaşılanlardan gayrimenkul
sermaye iratlarını beyan etmediklerine veya eksik/hatalı beyan ettiklerine dair haklarında ön
tespit bulunanlar izaha davet edilir.

2.16. Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanılması Durumunda
Mükelleflerin İzaha Davet Edilmesi

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle verginin ziyaa uğratılmış
olabileceği hallerde izaha davet hükümleri uygulanmayacaktır. 

Bununla birlikte, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin iş-
lenmiş olabileceğine dair vergi inceleme yetkisini haiz kişilerce düzenlenen raporlara istinaden
yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her
bir belge itibarıyla 50.000 TL’yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet
alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilir. 
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Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair belge tutarının tespiti ile mal ve hizmet alış tutarının hesaplanmasında vergiler hariç tutarlar
dikkate alınacaktır. 

2.16.1. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş ola-
bileceğine dair her bir ön tespit itibarıyla tüm belge tutarlarının vergiler hariç ayrı ayrı 50.000
TL ve altında olması ve diğer şartların da gerçekleşmesi halinde mükellefler izaha davet edilir.
Bununla birlikte, her bir ön tespite ilişkin olarak herhangi bir belge tutarının vergiler hariç
50.000 TL üzerinde olması durumunda, bu belgeyi kullanan mükellefin diğer benzer mahiyet-
teki belge ve/veya belgeleri tutarı 50.000 TL altında olsa dahi tüm bu belgelere ilişkin izaha
davette bulunulması mümkün değildir. 

Örnek: (A) Ltd. Şti. hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği ra-
poru düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (B) Ltd. Şti.’nin, (A) Ltd. Şti.
tarafından düzenlenen 10 adet faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almaktadır.
Bu faturaların her biri vergiler hariç 50.000 TL’nin altında kalmaktadır. Bu durumda diğer şart-
ların da gerçekleşmesi halinde (B) Ltd. Şti. izaha davet edilecektir. 

Mezkûr faturaların vergiler hariç, 9 adedinin her birinin tutarı 50.000 TL’nin altında,
bir adet fatura tutarının da 50.000 TL’nin üstünde olduğu durumda ise ziyaa uğramış olabilecek
vergiye ilişkin bir fatura tutarının 50.000 TL’nin üzerinde olması nedeniyle 10 adet faturanın
hiçbiri için mükellef izaha davet edilmeyecektir. 

2.16.2. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olabilecek toplam belge tutarının
ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşması halinde, vergiler hariç her bir
belge tutarının 50.000 TL’yi geçmemesi durumunda dahi mükelleflere izaha davette bulunul-
ması mümkün değildir.

Örnek: (C) Ltd. Şti. hakkında sahte belge düzenleyicisi olduğuna dair vergi tekniği ra-
poru düzenlenmiştir. Düzenlenen bu raporun sonuç bölümünde (Ç) Ltd. Şti.’nin 2017 yılına
ilişkin olarak bu belgelerden 20 adet faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgular yer almak-
tadır. Bu faturaların ayrı ayrı her birinin vergiler hariç tutarı 50.000 TL’nin altında olup, toplam
tutarları ise 800.000 TL’dir. (Ç) Ltd. Şti.’nin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alış tutarı ise
8.000.000 TL’dir. Buna göre, her bir belge itibarıyla 50.000 TL sınırı aşılmamakla birlikte,
sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olabilecek toplam belge tutarının (800.000 TL) ilgili
yıldaki mal ve hizmet alışları toplamının %5’i olan 400.000 TL’yi aşması nedeniyle mükellef
söz konusu faturalar için izaha davet edilmeyecektir.

2.16.3. Mükelleflerin izaha davet edilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde sahte veya
muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek belgeler, her bir ön tespit bakı-
mından ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

Örnek: 1/8/2017 tarihinde (D) A.Ş. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda, (E)
Ltd. Şti.’nin vergiler hariç 60.000 TL tutarında 1 adet sahte faturayı kullanmış olabileceğine
dair bulgu mevcuttur. Öte yandan, (F) A.Ş. hakkındaki 2/10/2017 tarihli bir başka vergi tekniği
raporunda ise (E) Ltd. Şti. hakkında vergiler hariç 40.000 TL tutarında 1 adet sahte faturayı
kullanmış olabileceğine dair bulgu yer almaktadır. Mükellefin, 1/8/2017 tarihinde düzenlenen
raporda belirtilen faturayla ilgili olarak izaha davet edilmesi mümkün bulunmamakla birlikte,
ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması şartıyla 2/10/2017 tarihinde
düzenlenen raporda belirtilen faturayla ilgili olarak izaha davet edilmesi mümkündür.

2.16.4. Mükellefler hakkında tek bir vergi tekniği raporunda birbirinden farklı yıllara
ilişkin sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılmış olabileceğine dair bulguların
mevcut olması durumunda, söz konusu 50.000 TL’lik sınırın ve %5’lik oranın aşılmamış olması
şartları her bir yıl itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilecektir. Herhangi bir yıla ilişkin bu şartların
sağlanmamış olması, diğer yıllarda bu şartlardan her ikisini de sağlayan mükelleflerin bu şart-
ların sağlandığı yıla ilişkin izaha davet edilmesine engel teşkil etmeyecektir.
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Örnek: 1/8/2017 tarihinde (G) Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda,
(H) A.Ş.’nin 2015 yılına ilişkin vergiler hariç 70.000 TL, 10.000 TL ve 30.000 TL olmak üzere
toplam üç adet, 2016 yılına ilişkin olarak ise vergiler hariç biri 45.000 TL, diğeri 40.000 TL
olmak üzere toplam iki adet sahte faturayı kullanmış olabileceğine dair bulgu mevcuttur. (H)
A.Ş.’nin 2015 yılına ilişkin toplam mal ve hizmet alış tutarları 3.000.000 TL, 2016 yılına ilişkin
toplam mal ve hizmet alış tutarları ise 2.000.000 TL’dir. Buna göre, (H) A.Ş., 2015 yılına ilişkin
70.000 TL’lik faturanın 50.000 TL’lik sınırı aşmasından dolayı 2015 yılı için izaha davet edil-
meyecek olup, 2016 yılına ilişkin belgelerden hiç birinin 50.000 TL’yi ve 2016 yılına ilişkin
belge tutarları toplamının (85.000 TL) ilgili yıldaki mal ve hizmet alışları toplamının %5’i olan
100.000 TL’yi aşmamış olması nedeniyle 2016 yılına ilişkin faturalar için izaha davet edile-
cektir.

2.16.5. KDV mükellefi olanlar açısından ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının
belirlenmesinde, öncelikle tespit tarihine kadar verilen KDV beyannamelerinde yer alan indi-
rilecek KDV’ye ilişkin her bir KDV oranı ayrı ayrı esas alınmak suretiyle söz konusu toplam
mal ve hizmet alışlarına ulaşılacaktır. 

2.16.6. KDV mükellefiyeti bulunmayan basit usule tabi mükelleflerin ilgili yıldaki top-
lam mal ve hizmet alışlarının belirlenmesinde işletme hesabı özetinde yer alan “Dönem İçinde
Satın Alınan Emtia” ve “Giderler” satırlarının toplam tutarı dikkate alınacaktır. 

2.16.7. Toplam mal ve hizmet alışları ya da sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
olarak kullanılmış olabilecek belgelerin tutarının net bir şekilde tespit edilemediği durumlarda,
bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen İzah Değerlendirme Komisyonunca mükelleften ilgili
dönemdeki toplam mal ve hizmet alışları ile kullanılmış olabilecek sahte veya muhteviyatı iti-
barıyla yanıltıcı belgeleri yazılı olarak bildirmesi istenir. Mükellefler tarafından yapılan bu bil-
dirim, ilgili dönemdeki toplam mal ve hizmet alışları ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla ya-
nıltıcı belge tutarının tespitinde esas alınarak ön tespite konu tutar komisyonca belirlenir. İda-
rece yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde, yapılan bildirimin hatalı veya eksik olduğu-
nun tespit edilmesi durumunda, yeni tespitin gerektirdiği şekilde işlem tesis edilir. 

3. Ön Tespit
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli cezanın uygulanması,

yetkili merciler tarafından verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair
ön tespitin yapılmış olduğu hallerde mümkündür. 

Ön tespit, vergi kanunlarının verdiği yetki kapsamında vergi incelemesi yapmaya ve/ve-
ya mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi
toplamaya yetkili kılınanlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen bilgi, bulgu
veya verilerin İzah Değerlendirme Komisyonuna intikal ettirilmesi neticesinde, mezkûr ko-
misyon tarafından verginin ziyaa uğramış olabileceği ve mükellefin izaha davet edilebileceği
yönünde yapılan tespiti ifade eder. 

3.1. Ön Tespitin Şartları
3.1.1. Vergi İncelemesine Başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna Sevk İşleminin

Yapılmamış Olması
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde bahsi geçen “vergi incelemesine başlanıl-

mamış olması” ile “takdir komisyonuna sevk edilmemiş olması”, ön tespitin ilgili olduğu ko-
nuya ilişkin olarak; mükellef nezdinde bir vergi incelemesine başlanılmamış olmasını veya
mükellefin takdir komisyonuna sevk edilmemiş olmasını ifade eder.
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3.1.2. İhbarda Bulunulmamış Olması 
Maddede bahsi geçen “ihbarda bulunulmamış olması”, yetkili merciler tarafından ya-

pılmış ön tespitle ilgili konu hakkında, tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olmasını
ifade eder. Haklarında ön tespit konusuyla ilgili ihbar bulunan mükellefler bu konuyla ilgili
olarak izaha davet edilmeyecek, ön tespitle ilgisi bulunmayan ihbarlar ise izaha davete engel
teşkil etmeyecektir. 

3.2. Ön Tespiti Yapacak Merci 
Madde hükmüne göre ön tespitin yetkili merciler tarafından yapılmış olması gerekmek-

tedir. 
Yetkili merci, madde kapsamında izaha daveti yapacak ve kendisine yapılan izahı de-

ğerlendirmeye tabi tutarak izahın konusu ile ilgili nihai karar verecek olan Gelir İdaresi Baş-
kanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan komisyonu (İzah Değer-
lendirme Komisyonu) ifade eder.

4. İzah Değerlendirme Komisyonu
Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Maliye Bakanlığı iza-

ha daveti yapacak mercii belirlemeye yetkili kılınmıştır. Bu yetkiye istinaden, Gelir İdaresi
Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde yeterli sayıda “İzah Değerlendirme
Komisyonu” oluşturulmuştur. 

4.1. Gelir İdaresi Başkanlığı Bünyesinde Kurulan İzah Değerlendirme Komisyonu
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan izah değerlendirme komisyonları ilgisine

göre vergi dairesi başkanlıkları ile defterdarlıklara bağlı olarak görev yapacaklardır. 
Vergi dairesi başkanlıklarında oluşturulacak komisyon, vergi dairesi başkanı veya grup

müdürünün başkanlığında, vergi dairesi müdürlerinden veya müdürlerden, defterdarlıklarda
oluşturulacak komisyon, defterdar veya defterdar yardımcısının başkanlığında, gelir müdürü
ile vergi dairesi müdüründen olmak üzere toplam üç kişiden oluşur. 

Vergi dairesi başkanlıkları bünyesinde birden fazla komisyon kurulması mümkündür.
4.2. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde Kurulan İzah Değerlendirme

Komisyonu
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında ve Başkanlıkça uygun görülen Grup Başkanlık-

larında oluşturulacak İzah Değerlendirme Komisyonu, Başkanlık tarafından biri komisyon baş-
kanı olarak belirlenecek üç vergi müfettişinden oluşur. Ayrıca, söz konusu komisyonlar için
yeteri kadar yedek üye seçilir. 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı veya Grup Başkanlıkları bünyesinde birden fazla ko-
misyon kurulması mümkündür.

4.3. Komisyonun Görev ve Yetkileri 
İzah Değerlendirme Komisyonu;
a) Kendisine intikal ettirilen bilgi, bulgu veya verilerden hareketle verginin ziyaa uğ-

ramış olabileceğine ilişkin, maddede belirtilen ön tespiti yapar.
b) İzaha davet yazısını, tebliğ edilmek üzere, haklarında ön tespit yapılanlara gönderir.
c) Kendisine yapılacak izahları değerlendirip sonuçlandırır.  
5. İzaha Davet Yazısı
Komisyon tarafından haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı

ve bu Tebliğ ekinde yer alan “İzaha Davet Yazısı” (EK:1) Vergi Usul Kanunu hükümleri uya-
rınca tebliğ olunur. 
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İzaha davet yazısında aşağıdaki hususlara yer verilir:
a) İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili

olarak gerekli izahın yapılması ve yapılan izah sonucu Komisyonca, vergi ziyaına sebebiyet
verilmediği ve beyanname verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde
söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesi ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapıl-
mayacağı, 

b) İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bu-
lunulmaması halinde Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesinde yer alan indirimli ceza uy-
gulamasından yararlanılamayacağı ve mükellefin vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna
sevk edileceği,

c) İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi beyan-
namelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltil-
mesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında
bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi
üzerinden %20 oranında kesileceği, 

ç) İzahın yeterli görülmemesi halinde mükellefin vergi incelemesine ya da takdir ko-
misyonuna sevk edilebileceği,

d) Mükellefin, yapacağı izahı desteklemek amacıyla başta defter ve belgeler olmak üze-
re Vergi Usul Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında her türlü delili sunabileceği,

e) Davet konusu ön tespitle ilgili olarak Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde
yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacağı. 

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine
dair yapılan ön tespitlerle ilgili olarak, toplam mal ve hizmet alışları ya da sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı olarak kullanılmış olabilecek belgelerin tutarının net bir şekilde belirlene-
mediği durumlarda, bu Tebliğ ekinde yer alan “Toplam Mal/Hizmet Alışları ile Kullanılan
Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Listesi” (EK:2) tebliğ edilecek izaha davet
yazısına eklenir.

6. İzahın Değerlendirilmesi
Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilenlerin madde hükümlerinden yararlanmaları

için tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yetkili komisyona izahta bulunmaları gerek-
mektedir. Bu süre içerisinde ilgili komisyona izahta bulunmayanlar anılan madde hükmünden
yararlanamaz. 

Süresinde yapılan izah, komisyonca en geç 10 gün içinde değerlendirilerek sonuca bağ-
lanır.

6.1. Ziyaa Uğratılmış Olabilecek Vergi Tutarını Doğrular Nitelikteki İzah Üzerine
Yapılacak İşlemler

Haklarında yapılan ön tespite ilişkin olarak, izaha davet yazısında yer verilen ziyaa uğ-
ramış olabilecek vergi tutarını doğrular nitelikte vergi ziyaına neden olunduğu yönünde mü-
kelleflerce izahta bulunulması durumunda, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beya-
nının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin ge-
ciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygu-
lanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası,
ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir.
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6.2. Verginin Ziyaa Uğratılmadığına İlişkin Yapılan İzah Üzerine Yapılacak İşlemler
6.2.1. Yapılan İzahın Yeterli Bulunması 
Haklarında yapılan ön tespite ilişkin vergi ziyaına neden olunmadığı yönünde mükel-

lefçe izahta bulunulması üzerine, mükellefin izahının komisyonca yeterli bulunması ve beyan-
name verilmesini veya vergi beyanının tamamlanmasını gerektirir bir durumun olmadığının
değerlendirilmesi halinde, mükellef hakkında söz konusu tespitle ilgili olarak vergi inceleme-
sine ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmaz. 

6.2.2. Yapılan İzahın Yeterli Bulunmaması
Mükellefçe yapılan izahın komisyonca yeterli bulunmaması ve beyanname verilmesini

gerektiren bir durumun bulunduğunun değerlendirilmesi halinde bu durum mükellefe bildirilir.
Bu bildirim üzerine, izahın yapıldığı tarihten itibaren 15 günlük süre sona ermeden mükellefçe;
hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beya-
nının tamamlanması veya düzeltilmesi, ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin ge-
ciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygu-
lanacak gecikme zammı oranındaki izah zammıyla ödenmesi şartlarıyla vergi ziyaı cezası,
ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. 

Yapılan izahın yeterli bulunmaması ve mükellef tarafından Vergi Usul Kanununun
370 inci maddesinde öngörülen işlemlerin gerçekleştirilmemesi durumunda incelemeye veya
takdire sevk işlemleri yapılır.

7. Diğer Hususlar
7.1. İzaha davet şartlarından herhangi birini taşımadığı anlaşılan mükelleflerin vergi

beyannamelerini vermelerine engel bir durum bulunmamakta olup, vergi incelemesine başla-
nılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden beyannamelerini vermiş olanlara, ziyaa
uğratılan vergi üzerinden Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi gereği %50 oranında vergi
ziyaı cezası kesilir.

7.2. İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah
zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda
%20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zam-
mının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır. 

7.3. Vergi Usul Kanununun 370 inci maddesi kapsamında %20 oranında kesilen vergi
ziyaı cezasına ilişkin ihbarnamelerin tebliği üzerine mükellefler tarhiyat sonrası uzlaşma baş-
vurusunda bulunabilirler.

7.4. Yazılı izah, izaha davet yazısını gönderen merciiye; elden verilmişse bu tarihte,
postayla taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilmişse zarfın üzerindeki damga tarihinde,
postayla adi olarak veya özel dağıtım şirketleri aracılığıyla gönderilmişse izaha davet yazısını
gönderen merciin kayıtlarına girdiği tarihte verilmiş sayılır. Sözlü izah, izahı yapan ile komis-
yon tarafından imzalanacak bir tutanakla tespit olunur, bu durumda izah tarihi olarak tutanağın
düzenlendiği tarih esas alınır.

7.5. Bu Tebliğ ekinde yer alan, “İzaha Davet Yazısı” ile “Toplam Mal/Hizmet Alışları
ile Kullanılan Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belgeler Listesi” muhteviyatında de-
ğişiklik yapmaya Bakanlığımız yetkilidir.

8. Yürürlük
Bu Tebliğ 1/9/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
9. Yürütme
Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/648 

KARAR NO : 2016/565 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Sanığın kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan sübut bulan eylemine uyan 

suç tarihinde yürürlükte olup sanık lehine olan TCK'nın 228/1 maddesi gereğince suçun iĢleniĢ 

biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suçun iĢlendiği zaman ve yer nazara alınarak takdiren ve 

teĢdiden 3 AY HAPĠS VE 30 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranıĢları, cezanın gelecekteki olası 

etkileri dikkate alınarak TCK'nın 62/1. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında 

indirim yapılarak 2 AY 15 GÜN HAPĠS VE 25 GÜN KARġILIĞI ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığın cezasından baĢkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına, 

TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve diğer Ģahsi halleri gözönünde 

bulundurularak hükmolunan adli para cezasının günlüğü takdiren 20 TL'den hesaplanarak 500 TL 

ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

Sanığa hükmolunan adli gün para cezasından çevrilen 20 TL. ile yine hapis cezasından 

çevrilen 500 TL adli para cezasının miktar itibarıyla taksitlendirilmesine yer olmadığına, 

ödenmemesi durumunda para cezasının HAPSE ÇEVRĠLMESĠNE, bu hususun sanığa 

ĠHTARINA, (Ġhtarat yapılamadı). 

TCK'nun 53/1 madde de belirtilen haklardan, Anayasa Mahkemesi'nin 24/11/2015 tarihli 

Resmi Gazete’de yayınlanan 08/12/2015 tarihli, 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal 

kararıda dikkate alınarak 53/1-a-d-e. maddesinde düzenlenen ve 53/3. maddesindeki kendi alt 

soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki haklardan 53/2 Mad. 

gereğince sanığın mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/1-c maddesi 

uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise 53/3. 

maddesi gözetilerek koĢullu salıverilme tarihine kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

Sanığın sabıkasında geçen Ġzmir 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 26/02/2015 tarih ve 

2015/36 Esas 2015/95 Karar sayılı ilamı ile uyuĢturucu madde bulundurmak suçundan 1 yıl hapis 

cezası ile mahkumiyetine karar verildiği, hükmün 17/04/2015 tarihinde kesinleĢtiği ve bu hali ile 

tekerrüre esas teĢkil ettiği anlaĢıldığından sanığa hükmolunan cezanın TCK'nın 58/ 6 maddesine 

göre ĠLK KEZ MÜKERRĠRLERE ÖZGÜ ĠNFAZ REJĠMĠNE GÖRE ÇEKTĠRĠLMESĠNE. 

Sanığın cezasının infazından sonra TCK'nın 58/7 maddesi uyarınca ayrıca denetimli 

serbestlik tedbiri uygulanmasına. 
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Sanığın sabıkasında geçen Ġzmir 4 (kapatılan) SCM'nin 2011/369 Esas, 2011/1272 karar, 

Ġzmir 5 (kapatılan ) SCM'nin 2013/337 Esas, 2013/396 karar, Ġzmir (kapatılan) 11 SCM 2013/815 

Esas, 2014/359 karar sayılı ilamları ile cezalandırılmasına, sanık hakkında hükmün 

açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim altında bulundurulmasına karar verildiği, 

sanığın denetim süresi içinde yeniden suç iĢlediği anlaĢıldığından, hükmün açıklanması için karar 

kesinleĢtiğinde adı geçen Mahkemelere ayrı ayrı ĠHBARDA BULUNULMASINA, 

Sanığın daha önceden sabıkasının olması suç iĢlemekten çekinmemesi, suç iĢlemeyeceği 

hususunda mahkememize kanaat gelmemesi, kiĢiliğine sosyal ve ekonomik durumuna göre sanık 

hakkında TCK'nın 50, 51. ve CMK 'nın 231. maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Ġzmir Adli Emanetin 2015/11856 sırasında kayıtlı 135 adet tombala kartı, 3500 adet pul, 

l'den 90'a kadar rakamlar bulunan plastik toplar, Tombala makinası alt kısmı (içinde kompresör 

mevcut). Tepegöz kamera, 2 adet axen marka TV’nin TCK’nun 54. maddesi uyarınca 

MÜSADERESĠNE, 

Bu dosya için yapılan 3 davetiye gideri olan 30 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak 

hazineye irat kaydına, 

Dair sanığın yokluğunda, hükmün sanığa tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde, 

mahkememize ya da bulunulan yer Mahkemesi'ne verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt 

katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla tutuklu olunması 

durumunda tutuklu bulunduğu cezaevi zabıt katibi veya ceza infaz kurumu müdürüne beyanda 

bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Ġzmir Ġstinaf Mahkemesine baĢvuruda 

bulunulabileceği aksi halde kararın kesinleĢtirilerek infaza verileceğine dair açık duruĢmada 

verilen dair verilen karar sanığın gıyabında verilmiĢ olduğundan; 

Abdulkadir oğlu, 1979 D.lu, Mardin Mazıdağı Çankaya Mah. nüfusuna kayıtlı ve Menderes 

Cad. No: 303/B ĠZMĠR adresinde oturur KEMAL ELĠġ'e karar tüm aramalara rağmen tebliğ 

edilememiĢ olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca hükmün 

RESMĠ GAZETE ĠLANI yoluyla TEBLĠĞĠNE, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra muhataba tebliğ 

edilmiĢ sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilanen tebliğ olunur. 5274 

—— • —— 

Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/161 

KARAR NO : 2016/791 

SANIK : TAMER YALÇIN: Kadir ve Vahide oğlu, 10/03/1982 BOLU/GEREDE 

doğumlu. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 23/11/2016 tarih ve 2014/161 

Esas, 2016/791 sayılı kararı ile; 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan 6136 Sayılı Yasanın 

13/1, TCK'nun 62. 50/1-a, 52/2, 52/4, 54/4, ve 63. maddeleri gereğince neticeten 6.000,00-TL. ve 

500,-TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve Emanette bulanan tabanca ve Ģarjörün 

müsaderesine dair karar, sanığın yapılan tüm araĢtırmalara rağmen bulunup tebliği mümkün 

olmadığından; 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ĠLANEN tebliği ilan 

tarihinden itibaren 15 gün içinde bir müracaatta bulunmadığı takdirde kararın tebliğ edilmiĢ ve 

KESĠNLEġMĠġ sayılacağı ilan olunur. 5358 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF MALZEME AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ELĠ. ĠĢletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd. 

No.111   45500  Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

Ġhalenin- Niteliği- Türü Ġ.K. No Dosya No 

Ġhale Tarih - 

Saati 

Teslim 

Süresi 

1- 
6.000.000 Milyon Adet Polipropilen 

Kömür Torbası Alımı  
367632 2017-1393 03.08.2017-15.00   60 Gün 

2 
1 Adet Kuyruk Kablosu Vulkanize 

Cihazı alımı 
367633 2017-1394 10.08.2017-14.00 150 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELĠ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : SipariĢ mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı bedeli; ELĠ ĠĢletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların Ģartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - ĠĢletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun Ġstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 6721/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Mersin Defterdarlığı/Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Mersin Ġli Akdeniz Ġlçesi Ġhsaniye Mahallesi 995 ada 17 parsel numaralı 635 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz üzerinde bulunan 16, 17, 18, 19 ve 20 numaralı toplam 506,75 m2 (314,27 m2’lik 

kısmı zemin ve asma kat, 192,48 m2’lik kısmı bodrum) kullanım alanlı iĢyeri vasıflı 5 adet 

bağımsız bölümün birlikte satıĢı 3.050.000 TL (üçmilyonellibinlira) tahmini bedel üzerinden 

Mersin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında teĢekkül edecek komisyon 

huzurunda, 08.08.2017 tarihinde saat 10:00’da 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. Maddesi 

gereğince Açık Teklif Usulü yapılacaktır. 

1 - Ġhaleye iliĢkin Ģartname, mesai saatleri dahilinde Kuvayimilliye Caddesi No: 78 

Akdeniz/MERSĠN adresinde Defterdarlık Hizmet Binası 14.katında bulunan Milli Emlak 

Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. 

2 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; 

a) Geçici teminat 305.000 TL (üçyüzbeĢbinlira) makbuzu (Tedavüldeki Türk Parası, 

Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine 

MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen 

belgeler) 

b) Yasal yerleĢim yerini gösterir belge (ikametgah ilmuhaberi) 

c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri 

d) Gerçek kiĢiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı 

ihale sırasında ibraz edilecek), gerçek kiĢiler adına vekaleten ihaleye giren kiĢilerden noter 

tasdikli vekaletname, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel 

kiĢileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve 

Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluĢundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil 

kayıt belgesi ile tüzel kiĢiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirküleri veya vekaletnameyi 

vermeleri, kamu tüzel kiĢilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen Ģartlardan ayrı 

olarak tüzel kiĢiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin temsile yetkili 

olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar komisyon baĢkanlığına vermeleri zorunludur. 

3 - Ġstekliler ihale saatine kadar Ġhale Komisyonuna ulaĢmıĢ olması kaydıyla yukarıda 

belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları 

teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmez ve idare ile komisyon bir sorumluluk kabul etmez. 

4 - SatıĢı yapılacak taĢınmazlar KDV'ye tabi olmayıp, vergi, resim, harçlardan ve 5 (beĢ) 

yıl emlak vergisinden muaftır. 

5 - SatıĢı yapılacak taĢınmazın ihale bedeli peĢin ödenebileceği gibi, talep edilmesi 

durumunda ihale bedelinin 1/4'ü peĢin, kalan kısmına ise yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle 

en fazla iki yılda, üçer aylık dönemler halinde 8 eĢit taksitte ödenebilecektir. 

6 - Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 6407/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

Kalite ve ĠĢletme Kontrol Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alım ĠĢi 

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

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale kayıt no : 2017/360314 

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 : 2017-2018 Kampanyamız tahmini 110 gün Gün 

sürecektir. (Üretilecek pancar miktarının artıĢı veya 

eksiliĢine göre iĢin süresinde artıĢ veya eksiliĢ olabilir.) 

Söz konusu hizmet alımı iĢi kampanya boyunca aralıksız 

Pancar Analiz Laboratuvarı için en az iki vardiya, Kalite 

ve ĠĢletme Kontrol Laboratuvarında ise üç vardiya 

Ģeklinde cumartesi, pazar, resmi ve dini bayram günleri de 

devam edecektir. 37 iĢçi ve ayrıca her vardiyada sorumlu 

olarak çalıĢacak Kimya Mühendisi veya Gıda Mühendisi, 

Kimya Lisans vb. bölümlerden mezun kiĢiler olmak üzere 

günde toplam 40 kiĢi ile Kalite ve ĠĢletme Kontrol 

Laboratuarı ve Pancar Analiz Laboratuarı’nın hizmet 

iĢlerinin, fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik 

cihazlarla yapılması; pancar alımının baĢlaması ile birlikte 

fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti ile pancar 

numunesinin alınması, yıkama cihazında yıkanan pancarın 

bantta temizlendikten sonra fire tespitinin yapılması, 

pancardan freze ile numune alınıp Ģeker yüzdeleri 

tayininin yapılması, ayrıca vejetasyon seyri, bedele esas ve 

diğer pancar ve proses analizlerinin fabrikamızda bulunan 

analiz talimatlarına uygun bir Ģekilde yapılması ve 

fabrikamızca gösterilecek diğer müteferrik hizmetlerin 

yerine getirilmesi iĢidir. 

b) Yapılacağı yer  : Nuri ġeker UĢak ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren tahmini 110 (±%20) 

gündür. 

3 - Ġhalenin 

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

b) Tarihi ve saati  : 07.08.2017 Pazartesi 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı 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. 

 6644/1-1 
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ĠSTANBUL ĠLĠ ÜSKÜDAR ĠLÇESĠ ALTUNĠZADE MAHALLESĠ 1812 ADA 75 NOLU 

PARSELDE KAYITLI 23 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM ĠHALE  

YÖNTEMĠYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, 

Altunizade mahallesinde bulunan 6.853,23 m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat 

mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, nolu bağımsız bölüm satılacaktır. SatıĢ Ġhalesi; 

Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif almak 

suretiyle teslim edilecek ve görüĢmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü binası 

toplantı salonunda, ―Pazarlık Usulü‖ ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek 

teklifler değerlendirilmeyecektir. Ġhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, pazarlık 

görüĢmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale iĢlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. ÖzelleĢtirme iĢlemleri 2886 sayılı Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - Ġhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket Ģubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

iban numaralı hesabına 500,00 (BeĢ yüz) TL yatırılarak (Dekontlar Ġhale öncesi Mali ĠĢler 

Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm 

bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karĢılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

Emlak Servis Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu HaydarpaĢa adresinden temin edilebilir. Doküman 

bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - Ġhale konusu Ġstanbul Ġli Üsküdar Ġlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde 

bulunan A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölüm için geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin TL) 

olarak belirlenmiĢtir. 

 

Blok 

Bağımsız 

Bölüm No 

Hisse 

Oranı 

Arsa 

Payı Niteliği 

Brüt 

m2 

Son Teklif 

Tarihi ve Saati 

Ġhale Tarihi 

ve saati 

A-1 23 Tam 
11527/ 

685323 

Dubleks 

Konut 
170 

09.08.2017 

14:00 

09.08.2017 

14:00 

 6691/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLĠYESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya Döneminde Karayolu ile Pancar Nakliye hizmetinin 

yürütülmesi iĢi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/358505 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ÖZALPER MAH. KARAKAVAK MEVKĠĠ ANKARA 

ASFALTI ÜZERĠ YEġĠLYURT/MALATYA 

b) Telefon ve faks numarası : 0422 212 10 44 - 0422 212 10 52 

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

2 - Ġhale konusu hizmetin 

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

Bostankaya Kantarlarından Malatya ġeker Fabrikasına 

Karayolu ile 46.800 Ton Pancar Nakliyesi,  

b) Yapılacağı yer : DoğanĢehir ve Bostankaya Kantarlarından Malatya 

ġeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliyesi,  

c) ĠĢin süresi : 06/10/2017 - 24/11/2017 Tarihler Arası 

3 - Ġhalenin 

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

b) Tarihi ve saati : 08/08/2017 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, 

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 - Bu ġartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

4.1.7 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.8 - Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

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

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya 

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

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren 

belgenin, standart forma uygun belge sunulması zorunludur. 
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4.1.10 - Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

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

5.1 - ĠĢ Deneyim Belgeleri : 

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

sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; 

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

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

5.1.2 - ĠĢ deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

 Teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması Ģarttır. 

5.1.3 - ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının % 30’ undan az 

olamaz. ĠĢ deneyimiyle ilgili hususlar detayı Tip Ġdari ġartnamenin 7.4.1. maddesinde 

belirtilmiĢtir. 

6 - Benzer iĢ olarak Karayolu eĢya taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler.  

7 - Makine ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taĢıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taĢınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

9 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir 

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

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

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

11 - Teklifler,08/08/2017 Salı Günü Saat 14:00’e kadar Malatya ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi Özalper Mah. Karakavak Mevkii YeĢilyurt/Malatya adresine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

12 - 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. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

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

kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. TeĢekkülümüz ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6688/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Yozgat ġeker Fabrikası Kantarlarından Karayolu Pancar 

Nakliye Hizmet Alımı iĢi Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı 

Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/362584 

1 - Ġdarenin 

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

b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 ve 0 354 441 10 18 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20176/2018 Kampanya Döneminde 143.000 Ton pancarın 

Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti. 
 

     Kantar Adı  

TaĢınacağı 

      Fabrika  

Pancar 

Miktar (Ton) 

AKDAĞMADENĠ  YOZGAT 8.500 

KĠRSĠNKAVAĞI YOZGAT 11.500 

ÇEKEREK YOZGAT 2.800 

KÜMBET YOZGAT 15.700 

HASBEK YOZGAT 12.000 

KADILI YOZGAT 22.000 

SARIKAYA YOZGAT 8.000 

SARIKENT YOZGAT 25.000 

ġEFAATLĠ  YOZGAT 15.000 

 

Toplam 120.500  

KADIġEHRĠ  TURHAL 13.000 

KESĠKKÖPRÜ TURHAL 9.500 

 

Toplam 22.500  

 

Genel Toplam 143.000  
 

b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti: Akdağmadeni, Kirsinkavağı, Çekerek, 

Kümbet, Hasbek, Kadılı, Sarıkaya, Sarıkent ve ġefaatli 

kantarlarından Yozgat ġeker Fabrikasına,  

  KadıĢehri ve Kesikköprü kantarlarından Turhal ġeker 

Fabrikasına yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : 2017/2018 Kampanya Süresince 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Yozgat ġeker Fabrikası Müdürlüğü  

  Ofis Binası Toplantı Salonu - Sorgun/Yozgat  

b) Tarihi ve saati : 09.08.2017 ÇarĢamba Günü, Saat 14.00 
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4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) 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, 

b) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ġdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

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

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odası/Ticaret Odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

g) Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2 ve K1 dir.) 

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

4.2.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler 

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

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

a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya, 

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az %80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin %30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 
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ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

4.2.2. Makina ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taĢıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taĢınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

4.3. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

Karayolu eĢya taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düĢük 

olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, Ġdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine 

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

(Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.) 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu hizmet ihalesinde 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 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu’na (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. 

 6724/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Susurluk ġeker Fabrikası ve Bağlı Ziraat Bölge ġeflikleri 

Pancar Alım Kantarlarından Susurluk ġeker Fabrikasına Karayolu ile Pancar Nakliye Hizmet 

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

Pazarlık Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/365904 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Susurluk ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bursa Karayolu 

Üzeri 4. Km. Susurluk/BALIKESĠR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 266 865 19 40 - 0 266 865 26 05 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde 175.000 Ton 

pancarın Susurluk ġeker Fabrikasına Karayolu Pancar 

Nakliye Hizmet Alımı ĠĢidir. 

 

  Kantar Adı TaĢınacak Pancar (Ton) 

  Karacabey   45.000 

  Tepecik   35.700 

  Barçın   43.000 

  Ġnegöl   29.000 

  YeniĢehir   23.000 

  TOPLAM 175.000 

 

b) Yapılacağı yer : Nakliye hizmeti: Karacabey, Tepecik, Barçın, Ġnegöl ve 

YeniĢehir pancar alım kantarlarından Susurluk ġeker 

Fabrikasına yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : 2017/2018 Kampanya süresince 

3 - Ġhalenin 

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

Susurluk / BALIKESĠR 

b) Tarihi ve saati : 23/08/2017 ÇarĢamba günü, saat 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1 - Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Ġlgili Meslek 

Odası belgesi  

4.1.1.1 - Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge 

4.1.1.2 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

4.1.2.1 - Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2 - Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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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 idari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4 - ġekli ve içeriği idari Ģartnamede 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, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya 

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

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.1.7 - Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2 ve K1 dir.) 

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

gereken kriterler: 

4.2.1 - ĠĢ deneyim belgesi:  

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

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak,  

a) Ġlk ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet 

alımlarıyla ilgili iĢ deneyimini gösteren belgeleri veya,  

b) Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleĢme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleĢtirilmesi Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30’undan az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2 - Makine ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taĢıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taĢınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

4.3 - Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

4.3.1 - Bu ihalede benzer iĢ olarak Karayolu eĢya taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek 

ve tüzel kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düĢük 

olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1 - Ġhale dokümanı, Ġdarenin adresinde görülebilir ve TL 100,00- (YüzTürkLirası) 

karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.2 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine 

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

(Postadaki gecikmelerden idare sorumlu tutulamaz.) 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde 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 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin Ġhale günü ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

14 - Mezkur hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale 

SözleĢmeleri Kanunu’na (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. 

 6729/1-1 

—— • —— 
ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN  

1 ADET PORTAL VĠNCĠN KUMLAMA VE BOYAMA ĠġĠ  

TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2017/358970 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/Çankırı  

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29  

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı  : 1 ADET PORTAL VĠNCĠN KUMLAMA VE 

BOYAMA ĠġĠ (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE ) 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosuna 15.08.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Ġhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 100 TL’nin 

ĠĢ Bankası BaĢkent Kurumsal ġubesi 4399-13345 hesap ve TR-2900 0640 0000 1439 9001 3345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 6696/1-1 
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ÇARġI MERKEZĠ VE MÜġTEMĠLATI YAPIMINA ĠLĠġKĠN 

ĠRTĠFAK HAKKI TESĠSĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Madde 1 - Ġhale konusu taĢınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı: 

Ġli : Siirt 

Ġlçesi : Merkez 

Mahale / Köyü : Pınarca Köyü 

Tapu Bilgileri : Pafta No: M47BO2C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye 

No: 4893 

Cinsi : Ġrtifak Hakkı Verilmesi 

Ġrtifak Hakkı Verilen Yer ve Amacı: 

Üniversitemiz Kezer YerleĢkesi içerisinde yer alan ve mülkiyeti Üniversitemiza ait Pafta 

No: M47BO2C Cilt No: 1 Ada No: - Sahife No: 42 Yevmiye No: 4893’lü 107.300,00 m² 

yüzölçümüne sahip 44 nolu parselin 3.000,00 m²’si üzerinde 2.425,44 m² taban alan üzerinde 

öğrenci, personel ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri için; Yap-ĠĢlet-Devret modeli 

20 (yirmi) yıllık ÇarĢı Mekezi ve MüĢtemilatı Ġrtifak Hakkı Tesisi verilmek üzere ihaleye 

çıkılacaktır. 

Yüzölçümü : Ġrtifak hakkı tesisi kurulacak alan 3.000,00 m²’dir. 

Hazine Payı : Yok. Üniversitemiz tam hisseye sahiptir. 

Cinsi : Arsa 

Tapudaki ġerhler : Yok 

Sınırları : Ġhale dosyasında mevcuttur.  

Niteliği : Bu gayrimenkuller üzerinde iĢ yerleri vardır. 

Yukarda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taĢınmazın üzerinde ÇarĢı 

Merkezi ve MüĢtemilatı yapılmak amacıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğünce, 25/08/2017 Cuma 

günü Saat 10.00’da Siirt Üniversitesi Kezer YerleĢkesi Rektörlük A Blok Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca 

pazarlık usulünce yap-iĢlet-devret modelinde irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacaktır. 

Madde 2 - ġartname ve eklerin nereden ve hangi Ģartlarla satın alınacağı veya 

görülebileceği:  

Ġhale dokümanı Üniversitemiz Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığında bedelsiz olarak 

görülebilir; ancak ihaleye teklif verecek olanların Ġdarece onaylı ihale dokümanını 500,00 (beĢyüz) 

TL karĢılığında satın alması zorunludur. Ziraat Bankası Siirt ġubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 

Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 49277131-5001 (IBAN: Tr 100001000094492771315001) nolu 

hesabına bedelin açıklamalı olarak yatırılması zorunludur. 

Madde 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih-saate ve hangi usulle yapılacağı: 

a) Ġhalenin Yapılacağı Adres : Siirt Üniversitesi Kezer YerleĢkesi Rektörlük A 

Blok Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Toplantı 

Salonu Merkez/SĠĠRT 

b) Tekliflerin Sunulacağı Adres : Siirt Üniversitesi Kezer YerleĢkesi Rektörlük A 

Blok Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 

Merkez/SĠĠRT 

c) Ġhale (Son Teklif Verme) Tarihi : 25/08/2017 Cuma Günü 
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d) Ġhale (Son Teklif Verme) Saati : 10.00 

e) Ġhale Komisyonunun Toplantı Yeri: Siirt Üniversitesi Kezer YerleĢkesi Rektörlük A 

Blok Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Toplantı Salonu Merkez/SĠĠRT 

f) Ġhale, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulünce yap-

iĢlet-devret modelinde yapılacaktır. Ġrtifak hakkı süresi 20 (yirmi) yıldır. Bu süre irtifak hakkının 

tapuya tescil tarihinden baĢlar. Tapuda irtifak hakkı tescil edilmeden inĢaata baĢlanamaz. ĠnĢaat 

yapım süresi 1 (bir) yıl olup, bu süre irtifak hakkı süresine dahildir. Ġstekliler ihalede 20 (yirmi) 

yıllık süreyi geçmemek üzere tekliflerini eksiltme usulünce yıl bazında sunacaklardır. Ġhale 

komisyonu değerlendirmeyi ihaleye katılan istekliler arasından idari ve teknik Ģartnameye uygun; 

en düĢük yılı teklif veren istekliyi tercih etmek suretiyle yapacaktır. 

g) Ġhale, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile 

yapılacak olup; aynı kanunun 46., 47. ve 48. Maddelerindeki hükümler teklif verme iĢlemlerinde 

kıyasen uygulanarak, geçerli en düĢük yıl teklifin sağlanması amacıyla oturumda hazır bulunan 

isteklilerden sözlü ve yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. 

Madde 4 - Teklifler ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen adrese 

verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. Posta ile müracaat eden 

isteklilerin ihale dosyasında bildirilen teklifleri son teklif olarak kabul edecektir. Ġhale son teklif 

verme tarih ve saatine kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Verilen 

teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 

ulusal saat ayarı esas alınır.  

Madde 5 - Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli, Ġrtifak Hakkı Bedeli, Geçici Teminat 

Miktarı:  

a) Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli: 12.330,00 TL + KDV 

b) Ġlk Yıl Ġrtifak Hakkı Bedeli: 12.330,00 TL + KDV’ dir. Bu bedel irtifak hakkı süresince 

alınacak olup, ikinci ve izleyen yıllar irtifak hakkı bedelleri, Türkiye Ġstatistik Kurumunca 

yayımlanan Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksinde (YĠ-ÜFE) meydana gelen artıĢ oranında bir önceki 

yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim oranı artırılır.  

c) Geçici Teminat Miktarı: 150.000,00 TL’dir. Ġstekliler teminat olarak 2886 Sayılı Devlet 

Ġhale Kanununa göre geçici teminat olarak kabul edilen değerleri ibraz edecekleri gibi geçici 

teminat miktarını nakit olarak da Ziraat Bankası Siirt ġubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 49277131-5001 (IBAN: Tr 100001000094492771315001) nolu 

hesabına ihale saatine kadar yatırabilirler. 

Madde 6 - Ġsteklilerden Ġstenen Belgeler:  

Ġhaleye katılabilmek için isteklilerin 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunundaki aynı kanunu 

74. Maddesine dayanılarak çıkartılan yönetmelikteki ve ihale dokümanındaki Ģartları taĢımaları 

yukarıda belirtilen geçici teminatı yatırmaları ve aĢağıda istenilen belgeleri ihale dosyalarında 

sunmaları zorunludur. 

Ġsteklilerce Ġhale Komisyonuna Sunulması Gereken Belgeler (DıĢ zarf içerisine aĢağıda 

yer alan belgeler konulacak ve dıĢ zarf kapalı, imzalı ve kaĢeli bir Ģekilde ihale komisyonuna 

sunulacaktır. 
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1 - Kanuni ikametgah sahibi olması, yasal yerleĢim yeri olduklarına iliĢkin belge (Gerçek 

kiĢiler için nüfus müdürlüklerinden, tüzel kiĢiler için ise ihalenin yapılacağı ay içinde alınmıĢ 

ticaret, sanayi odası veya bağlı bulunduğu kurumdan alınacak bir belge ile belgelendirilecektir.) 

2 - Türkiye’de tebligat için tebligat adresi göstermesi, telefon, faks ve e-posta gibi iletiĢim 

adresini belirtmesi, 

3 - Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi getirmesi; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından iyi hal belgesi, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği oluĢturan gerçek kiĢilerin Türkiye Cumhuriyeti 

Savcılığından iyi hal belgesi, 

4 - Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya bağlı bulunduğu kuruma 

kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı, 

a) Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre hangi oda siciline kayıtlı olduğunu gösterir 

belgenin aslı, 

b) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer ve 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapılacağı ay içerisinde alınmıĢ belge, 

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

5 - Ġmza sirkülerin verilmesi (aslı veya noterden onaylı sureti), 

6 - Ġstekliler adına vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin vekâletnamenin aslı veya 

noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

7 - Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (3), (4), (5) ve (6) bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile ortak giriĢim 

beyannamesi, ortaklarca imzalanan ortaklık sözleĢmesi, 

8 - Yeterlilik verme keyfiyeti Ġdarenin uhdesindedir, 

9 - Ġhale tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumundan pirim borcunun olmadığına dair 

belge, 

10 - Ġhale tarihi itibariyle Vergi Dairesinden borcu olmadığına dair belge, 

11 - ġartname ekinde yer alan örneğe uygun (Ek-1 Formu) uygun olarak hazırlayacakları 

teklif mektubu, 

12 - Ziraat Bankası Siirt ġubesi Siirt Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığı 49277131-5001 (IBAN: Tr 100001000094492771315001) nolu hesabına yatırılmıĢ 

geçici teminata ait banka dekontu veya usulüne göre düzenlenen geçici teminat mektubu, geçici 

teminat mektubu olarak verilecekse süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 gün süreli olmalıdır, 

13 - Ġhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya vezne alındı 

makbuzu, 

14 - Ġdari ve teknik Ģartnamenin isteklilerce okunup anlaĢıldığına ve hiçbir itiraz 

olmaksızın kabul ve taahhüt edildiğine dair yazılı imzalı mühürlü bildirim. 

Madde 7 - Ġhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmamakta kararı kesindir. 

 6727/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Osman Durmaz Vakfı 

VAKFEDENLER: Osman Durmaz 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO’SU Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 06/06/2017 tarihli ve E: 2016/466, 

K:2017/227 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Okul öncesi, ilk, orta, lise, yükseköğretim ve özel eğitim bölümleriyle 

Osman Durmaz Vakfı Eğitim Kurumlarının sürekliliğine, geliĢmesine katkıda bulunmak. Mensup 

ve mezunları arasında sosyal dayanıĢmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak ve vakıf 

senedinde yazılı diğer amaçları gerçekleĢtirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI:  

55.000 TL (Elli BeĢ Bin Türk Lirası) nakit;  

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Fakıdağı Köyü, Karaçal Mevkii, 101 ada, 736 parsel, 

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Fakıdağı Köyü, Atmaca Çukuru Mevkii, 101 ada, 702 parsel,  

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Fakıdağı Köyü, Arpalık Mevkii, 101 ada, 819 parsel,  

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 102 ada, 11 parsel, 

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 139 ada, 11 parsel, 

YÖNETĠM KURULU: 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ:  

Vakfın amacına yakın faaliyette bulunan bir vakfa veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.  6711/1-1 

————— 

Bornova Kültür Sanat ve Spor Vakfı, Ġzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 09/09/2016 

tarihinde kesinleĢen, 19/01/2016 tarih ve E: 2014/394, K: 2016/30 sayılı kararına istinaden 

dağılmıĢtır. 

Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur. 6720/1-1 

—— • —— 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ankara Gümrük Müdürlüğünden:  

ĠLANEN TEBLĠĞ 

MeĢrutiyet Cad. No: 25 Çankaya/ANKARA adresinde mukim Sadrettin Deniz 

ALTUNTAġ (Büyük Zafer Sağlık Tesisleri A.ġ.) adına düzenlenen 31.08.2004 tarihli 76751 

sayılı Yatırım TeĢvik Belgesi kapsamında 11.02.2005/IM0001818 G.Bey. ile ithal edilen eĢyalar 

ile ilgili olarak Yatırım TeĢvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden 87.551,78 KDV ve 

Gecikme faizi ile KKDF ve Gecikme faizinin tahsili için çıkarılan 22.06.2017/26020023 sayılı 

tebligat yazımız firma ortağı adresinde bulunamadığından tebliğ edilemeden iade edilmiĢ olup, 

7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri 

gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda iĢ bu tebligata konu ceza kararının 

muhataba tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 6701/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠĞ 

BetontaĢ Blk. 1 Etap 49/3 Ġmal Apt. Eryaman/ANKARA adresinde mukim Macit UÇAK 

(Protek Ġth. Ġhr. Ltd. ġti.) adına düzenlenen 20.08.1993 tarihli 34052 sayılı Yatırım TeĢvik 

Belgesi kapsamında 13.10.1993/IM007873 G.Bey. ile ithal edilen eĢyalar ile ilgili olarak Yatırım 

TeĢvik Belgesinin iptal edilmesi sonucu isabet eden 1.810,93 TL Gümrük Vergisi ve Gecikme 

faizinin tahsili için çıkarılan 22.06.2017/26020232 sayılı tebligat yazımız firma ortağı adresinde 

bulunamadığından tebliğ edilemeden iade edilmiĢ olup, 7201 sayılı Tebligat Kan. 28. ve müteakip 

maddeleri ile Tebligat Tüzüğünün 46 ve 48. maddeleri gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 

(yedi) gün sonunda iĢ bu tebligata konu ceza kararının muhataba tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu 

ilanen tebliğ olunur. 6702/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından: 

Gelibolu Tarihi Alanı - Yeni ġehitlik Tasarımları Fikir Projesi YarıĢması 

YARIġMANIN TÜRÜ VE ġEKLĠ 

Bu yarıĢma Çanakkale SavaĢları ve Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı (ÇATAB) tarafından, 

6546 Sayılı Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 23. maddesine istinaden Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

YarıĢma Yönetmeliği dâhilinde ulusal, ön seçimli fikir projesi yarıĢması olarak düzenlenmiĢtir. 

YARIġMANIN YERĠ ve KONUSU 

YarıĢmaya konu olan yerler, Çanakkale ili Eceabat ilçesi sınırları içerisinde, ―6546 

SAYILI ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI 

KURULMASI HAKKINDA KANUN‖ ile tanımlanan bölgede yer almaktadır. Bu yerler noktasal 

olarak Ģu internet linki ile görülebilir: x.co/gelibolu 

YarıĢmanın konusu tanımlanan yerde bulunan 15 anma mekânı/Ģehitliğin tasarlanmasıdır. 

YARIġMAYA KATILMA KOġULLARI 

Bu yarıĢma, tasarım disiplinleri ve sanat dallarından katılımcılarla oluĢturulacak tüm 

ekiplerin ön seçim baĢvurusuna açıktır. 

Jüri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, planlama, güzel sanatlar, sosyal bilimler gibi farklı 

alanlardan meslek insanlarından, sanatçılardan ve akademisyenlerden oluĢan interdisipliner 

yapıda 10 ekibi yarıĢmacı olarak seçecektir. 

Ön seçim baĢvurusu yapacak ekiplerin yerine getirmeleri zorunlu koĢullar ön seçim 

Ģartnamesinin ―Ön Seçim KoĢulları‖ bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıĢtır. 

YARIġMA TAKVĠMĠ 

• Ön seçim Ģartnamesi ilanı: 25 Temmuz 2017, Salı 

• Ön seçime baĢvuru için son tarih: 8 Eylül 2017, Cuma 

• Ön seçim sonuçları ve yarıĢmanın ilanı:  14 Eylül 2017, PerĢembe 

• Yer görme gezisi: 19-20 Eylül 2017, Salı-ÇarĢamba 

• Soru sormak için son gün: 6 Ekim 2017, Cuma 

• Cevapların ilanı: 13 Ekim 2017, Cuma 

• Projelerin son teslim tarihi: 12 Aralık 2017, Salı 

• Postayla teslim almak için son tarih: 14 Aralık 2017, PerĢembe 

• Jüri çalıĢması baĢlangıcı: 16 Aralık 2017, Cumartesi 

• Kolokyum ve ödül töreni: 9 Ocak 2018, Salı 

JÜRĠ ÜYELERĠ ve RAPORTÖRLER 

DanıĢman Jüri Üyeleri 

• Zülküf MEMĠġ, ÇATAB BaĢkan Yardımcısı 

• Özkan TEKĠN, ÇATAB Alan Planlama ve Proje Grup BaĢkanı 

• ġahin ALDOĞAN, ÇATAB DanıĢman Heyeti Üyesi 

• Serdar NĠZAMOĞLU, Plan Koordinatörü 

• Ömer YILMAZ, Mimar 

Asli Jüri Üyeleri 

• Özgür BĠNGÖL, Mimar 

• Can KUBĠN, ġehir plancısı 

• Kemal ÖZGÜR, Peyzaj mimarı 

• Sami Ata TURAK, Orman mühendisi 

• Hüseyin YANAR, Mimar (Jüri baĢkanı) 

Yedek Jüri Üyeleri 

• Nevin AYDIN, Peyzaj mimarı 

• Elerki Özgün FĠDAN, Mimar 

• Ülkü TEKĠN, ġehir plancısı 

Raportörler 

• Bilge KOBAġ, Mimar 

• Müge YORGANCI, ġehir plancısı 

• Serap ÖBEKCĠ, Mimar 
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Raportör Yardımcıları 
• Ġbrahim DEMĠRCĠ, Arkeolog 
• Nejat KASAPOĞLU, Arkeolog 
• Elif GÖNOĞLU, Harita teknikeri 
ÖDÜLLER VE ÖDEME ġEKLĠ 
• 1. Ödül : 200.000 TL 
• 2. Ödül : 140.000 TL 
• 3. Ödül :   90.000 TL 
• 4. Ödül :   70.000 TL 
• 5. Ödül :   50.000 TL 
• 1. Mansiyon :   40.000 TL 
• 2. Mansiyon :   35.000 TL 
• 3. Mansiyon :   30.000 TL 
• 4. Mansiyon :   25.000 TL 
• 5. Mansiyon :   20.000 TL 
Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda, yukarıdaki ödüller YarıĢmayı Açan Ġdare 

tarafından, en geç yarıĢma sonucunun yayınlanmasını izleyen bir ay içerisinde sahiplerine veya 
yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden net olarak 

ödenecektir. 
ġARTNAMENĠN TEMĠNĠ 
Ön seçim Ģartnamesi www.sehitlikleryarismasi.com adresinden temin edilebilir. 
YER GÖRME 
Yer görmek zorunludur. Ekipte müellif olarak yer alacak isimlerden en fazla iki ekip 

üyesinin YarıĢma Takvimi’nde ―Yer Görme‖ olarak belirtilen tarihteki yer görme gezisine 
katılması zorunludur. 

Yer görme için ödeme yapılmayacaktır. 
ĠDARENĠN ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ 
YarıĢmayı açan kurum: Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı 
Adres : ĠsmetpaĢa Mah. Çamburnu Mevkii. No: 113 Eceabat ÇANAKKALE 
Telefon : +90 286 814 10 28 
E - posta : sehitlikleryarismasi@gmail.com 
Web Sitesi : www.sehitlikleryarismasi.com 
ÖN SEÇĠME KATILACAKLARDAN ĠSTENEN BELGELER 
Ön seçime katılacakların ayrıntıları ön seçim Ģartnamesinde açıklanan aĢağıdaki belgeleri 

sunmaları beklenmektedir. 
• Kimlik Dosyası 
• Tanıtım Dosyası 
• Niyet Mektubu 
• Ön Seçim ġartnamesi Ödeme Belgesi 
• Dijital Olarak Teslim Edilecek Belgeler 
ÖN SEÇĠM DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ 
Ön seçim, sunulacak Niyet Mektubunun içeriği, tanıtım dosyası kapsamında açıklanacak 

aĢağıdaki konu/konular ve genel sunum niteliği dikkate alınarak yapılacaktır: 
• Benzer konu ve ölçekte tasarımlar üretmiĢ olmak. 
• YarıĢma projesi, fikir projesi ya da uygulama Ģeklinde açık alan düzenlemeleri ve/veya 

anıt tasarımları yapmıĢ olmak. 
• Disiplinler arası nitelikte ekip yapısına sahip olmak. 
• Farklı disiplinlerle birlikte benzer konularda ortak ürün vermiĢ olmak. 
• Kamu Ġhale Kanunu Hükümleri ’ne göre açılmıĢ yarıĢmalarda ödül almıĢ olmak. 
• Ulusal ve uluslararası yarıĢma ve ödüllerde baĢarı göstermiĢ olmak. 
• YarıĢma konusu ve proje alanı ile iliĢkili araĢtırmalar, görsel ve yazılı çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 
SON BAġVURU TARĠH VE SAATĠ 
Basılı bir kopya yarıĢma yazıĢma adresine, Ģartnamede belirtilen ―Ön seçime baĢvuru için 

son tarih‖te, saat 17:00’ye kadar ulaĢmıĢ olmalıdır. Kargodan kaynaklanan gecikmelerden Ġdare 
sorumlu değildir. 6706/1-1 



25 Temmuz 2017 – Sayı : 30134 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81 

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin J17-b1, b2, b4 no.’lu paftalarda bir 

adet petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6712/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin J17-a no.’lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6713/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Ġ17-c3, c4 no.’lu paftalarda bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6714/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 14.07.2017      Karar No: 7022 

ġĠRKETĠN; 

• TĠCARĠ UNVANI  : Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj 

Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.  

• MERKEZĠ VE TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Cad. No: 23 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 28.08.2015 

RUHSATIN:  

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 

hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 

Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu 

maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6715/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 14.07.2017       Karar No: 7023 

ġĠRKETĠN; 

• TĠCARĠ UNVANI  : Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.  

• MERKEZĠ VE TEBLĠGAT  

  ADRESĠ : Hilal Mah. Cezayir Cad. No: 15/A Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 31.08.2015 

RUHSATIN:  

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 Sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 6716/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 14.07.2017       Karar No: 7024 

ġĠRKETLERĠN; 

• TĠCARĠ UNVANLARI : 1) Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation 

  2) Pinnacle Turkey Inc. 

  3) Corporate Resources B.V. 

• MERKEZ ADRESLERĠ : 1) Sea Meadow House PO Box 173, Road Town 

Tortola VG1110, British Virgin Islands 

  2) Omar Hodge Building, 3rd Floor, PO Box 933, 

Road Town Tortola VG1110, British Virgin Islands 

  3) Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam/ 

HOLLANDA 

• TÜRKĠYEDEKĠ ADRESLERĠ : 1-3) Ġran Cad. No: 21/448 Kavaklıdere Çankaya/ 

ANKARA 

  2) Çukurambar Mah. 1480 Sk. No:2 Besa Kule B Blok 

D: 54 Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHLERĠ : 29.05.2015 
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RUHSATIN:  

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc. ve Corporate 

Resources B.V.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için müĢterek petrol arama 

ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 6717/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 14.07.2017       Karar No: 7021 

ġĠRKETĠN; 

• TĠCARĠ UNVANI  : Alpay Enerji A.ġ.  

• MERKEZĠ VE TEBLĠGAT ADRESĠ : Dumluca Sok. No: 19 Beysukent/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ  : 16.09.2015 

RUHSATIN:  

• KONUSU : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.160 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : F18-d3 

KARAR: 

Alpay Enerji A.ġ.’nin Tekirdağ ilinde 12.160 hektarlık F18-d3 paftası için petrol arama 

ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine 

karar verilmiĢtir. 6718/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ.’nin Ġ17-d3, d4 no.’lu paftalarda bir adet 

petrol arama ruhsatı almak için 07.07.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 6719/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/131286 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe KEÇĠÖREN/ANKARA 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ GARAJLAR 

YANI) 
Tel-Faks 312 384 3250 - 312 384 3261 

Posta 

Kodu 
06010 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 
5. Ortak ve/veya 

Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ROTA YEMEKÇĠLĠK 

TĠCARET ANONĠM 

ġĠRKETĠ 

ELAZIĞ AġSAN 

YEMEK FABRĠKASI 

SANAYĠ VE TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

 

Adresi 

KIZILIRMAK MAH. 

MUHSĠN 

YAZICIOĞLU CAD. 

NO: 29/1 ÇANKAYA/ 

ANKARA 

YENĠ KÜÇÜK 

SANAYĠ SĠTESĠ O 

BLOK NO: 4/5 

ELAZIĞ 

 

T.C. Kimlik No. - -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7350759959 3300373383  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TĠCARET 

ODASI 

ELAZIĞ TĠCARET VE 

SANAYĠ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 374036 10297  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6730/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/195546 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
3’ÜNCÜ KOMANDO TUGAY 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe SĠĠRT / MERKEZ 

Adresi KURTALAN YOLU ÜZERĠ Tel-Faks 484 223 26 13 - 484 223 65 42 

Posta Kodu 56100 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı VEYSEL KINA  

Adresi 

PAZARYERĠ MAH. 

MEZEPOTAMYA CAD. NO.: 147 

BATMAN 

 

T.C. Kimlik No. 10686137822  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

BATMAN ESNAF VE 

SANATKARLAR ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 16441  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6730/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/133675 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARĠK BÖLGE 

BAġKANLIĞI 
Ġl/Ġlçe ANKARA/KEÇĠÖREN 

Adresi 
ETLĠK CADDESĠ (ESKĠ 

GARAJLAR YANI) 
Tel-Faks 312 384 3250 - 312 384 3261 

Posta Kodu 06010 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SERHAT KORKUSUZ - 

Adresi 

ADNAN MENDERES MAH. 

19501. SOKAK NO: 13-10 

MERKEZ/OSMANĠYE 

- 

T.C. Kimlik No. 26849234390 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5790368517 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

OSMANĠYE TERZĠLER ESNAF 

VE SANATKARLAR ODASI 
- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 80/25149 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6730/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/135048 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
ĠSTANBUL TERSANESĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe PENDĠK/ĠSTANBUL 

Adresi 

ĠSTANBUL TERSANESĠ 

KOMUTANLIĞI 

ALTKAYNARCA 

PENDĠK/ĠSTANBUL 

Tel-Faks 
0 216 493 94 94 

0 216 493 95 17 

Posta Kodu 34890 E-Mail - 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GLOBAL SANAYĠ ÜRÜNLERĠ 

KABLO VE ROBOTĠK 

SĠSTEMLER SANAYĠ TĠCARET 

LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

AYLA KETEN 

Adresi 

OSMAN YILMAZ MAHALLESĠ 

MEHMET AKĠF ERSOY 

CADDESĠ MAVĠ BLOKLAR F 

BLOK NO: 52/A 

GEBZE/KOCAELĠ 

OSMAN YILMAZ MAHALLESĠ 

MEHMET AKĠF ERSOY 

CADDESĠ MAVĠ BLOKLAR F 

BLOK NO: 19 GEBZE/KOCAELĠ 

T.C. Kimlik No.  25121296132 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3960 230 859 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
GEBZE TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6219 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6730/4/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/409322 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin - 

Adı 
GÖLCÜK TERSANESĠ 

KOMUTANLIĞI 
Ġl/Ġlçe GÖLCÜK/KOCAELĠ 

Adresi 

GÖLCÜK TERSANESĠ 

KOMUTANLIĞI MERKEZ 

GÖLCÜK/KOCAELĠ 

Tel-

Faks 

0 262 414 20 58 

0 262 414 26 25 

Posta Kodu 41650 E-Mail golterstedarik@dzkk.tsk.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BAĞDATLĠOĞLU ĠNġAAT 

ELEKTRONĠK GIDA ĠTHALAT 

ĠHRACAT VE DAHĠLĠ 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

AHMET ALBAYRAK 

Adresi 

NAMIK KEMAL MAHALLESĠ 

YENĠ CAMĠ SOKAK NO: 6/6 

ÜMRANĠYE/ĠSTANBUL 

ATMEYDANI MAHALLESĠ HACI 

EġREF CADDESĠ 98/35 

MERKEZ/RĠZE 

T.C. Kimlik No.  65659108460 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
130 035 5590 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 515976 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6730/5/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/135252 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
SĠNOP ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM 

MÜDÜRLÜĞÜ 
Ġl/Ġlçe SĠNOP/MERKEZ 

Adresi 

MEYDAN KAPI 

MAHALLESĠ HÜKÜMET 

KONAĞI SĠNOP 

Tel-Faks 0 (368) 261 1987 - 0 (368) 261 1507 

Posta 

Kodu 
57000 E-Mail sınopmem57@gmail.com 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı SELAMETTĠN BAL  

Adresi 

UZUN GÜRGEN KÖYÜ 

MERKEZ MAHALLESĠ NO: 87 

SĠNOP / MERKEZ 

 

T.C. Kimlik No. 25256503198  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1340192951  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

SĠNOP ġOFÖRLER VE 

OTOMOBĠLCĠLER ESNAF 

ODASI  

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
57/18689  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6733/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6757/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 6756/1-1 
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Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca (sözlü sınav yönetimi ile) 

Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliğinde istihdam edilmek üzere, bir adet avukat alınacaktır. 
 

UNVANI SINIFI DERECESĠ ADET 

AVUKAT AH 6 1 
 

1 - BAġVURU ġARTLARI 

a. Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca 

kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

b. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak. 

c. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak, 

d. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına ( KPSSP3 puan türünden) girmiĢ ve en az 60 

(atmıĢ) puan almıĢ olmak, 

2 - BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1. BaĢvuru Formu (BaĢvuru sırasında doldurtulacaktır.) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi 

3. www.turkiye gov.tr (e-Devlet) üzerinden alınacak Yükseköğretim Mezun Belgesi 

Sorgulamasının çıktısı  

4. bir adet vesikalık fotoğraf 

5. KPSS (B) sonuç belgesi  

6. Avukatlık ruhsatnamesinin fotokopisi 

3 - GĠRĠġ SINAVININ ġEKLĠ BAġVURU ġARTLARI YERĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 

BaĢvuru Yeri 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire BaĢkanlığı 

Balkan YerleĢkesi EDĠRNE 0 284 223 42 15 

BaĢvuru Tarihleri 25 Temmuz 2017 - 08 Ağustos 2017 

BaĢvuru Değerlendirmesi Sonucu 

Açıklama Tarihi 
11 Ağustos 2017 

Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan YerleĢkesi  

25 Ağustos 2017 Saat: 14.00 
 

BaĢvurular Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına 25 Temmuz 2017 - 08 Ağustos 2017 

tarihleri arasında Ģahsen yapılacaktır. Ġlanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan baĢvurular 

dikkate alınmayacaktır. 

GiriĢ sınavı sözlü olarak tek aĢamada yapılacaktır. Adayların aranan Ģartları taĢıyıp 

taĢımadıkları, BaĢvuru Ġnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, baĢvurusu kabul 

edilen adayların listesi Üniversitemizin http://www.trakya.edu.tr/ sayfasından yayımlanacaktır. 

Aranılan Ģartları taĢıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan baĢlamak 

üzere bir sıralama yapılacak ve ilk 5 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. KPSSP3 puan 

türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır. 

Sıralamaya giren adaylar Üniversitemiz internet sayfasından http://www.trakya.edu.tr/ 

duyurulacaktır. 
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4 - SINAV KONULARI 

a. Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul 

Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku, Ġdare Hukuku, Ġdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul 

Hukuku, ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 2547, 2914 ve 657 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuat. 

5 - SINAVIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sözlü Sınavda adaylar; 

a. Sınav Konularına iliĢkin bilgi düzeyi,  

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü 

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranıĢ ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu 

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı 

e. Genel yetenek ve genel kültürü, 

f. Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı 

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler. Adaylar, Sınav Kurulu tarafından 

anılan yönetmeliğin 13. maddesinin 4'üncü fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa 

geçirilir. Sözlü sınavda baĢarılı sayılmak için, Sınav Kurulu üyelerinin yüz tam puan üzerinden 

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiĢ olması Ģarttır. BaĢarı sıralaması, sözlü 

sınavda en yüksek not alan adaydan baĢlanarak belirlenir. Sözlü sınav baĢarı notunun eĢitliği 

durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. 

6 - SINAV SONUÇLARININ ĠLANI VE ĠTĠRAZLAR 

1 - Sınav Kurulu tarafından baĢarı puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak suretiyle bir 

asıl ve bir yedek aday belirlenecek ve Üniversitemiz internet sayfasından 

http://www.trakya.edu.tr/ duyurulacaktır. Ayrıca, baĢarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak 

bildirilecektir. 

2 - Sözlü sınavda yetmiĢ ve üzerinde puan almıĢ olmak sıralamaya giremeyen adaylar için 

kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. 

3 - Duyuru tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde KPSS puan sıralaması sonuçları ile 

sözlü sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili kurulca yönetmelikte belirtilen süre 

içerisinde sonuçlandırılır. 

7 - GERÇEĞE AYKIRI BEYAN 

1 - Sınavı kazananlardan sınav baĢvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya 

belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları 

yapılmıĢ olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 

2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 

Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

8 - ATANMA ĠġLEMLERĠ 

1 - Avukat kadrosuna atama iĢlemleri Yükseköğretim Üst KuruluĢları Ġle Yükseköğretim 

Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği’nin 

18.maddesinde belirtilen hükümler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine 

göre yapılacaktır. 6723/1-1 
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İstanbul Gedik Üniversitesinden: 

GÜZEL SANATLAR VE MĠMARLIK FAKÜLTESĠ ĠLE ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE SOSYAL 

BĠLĠMLER FAKÜLTELERĠNE ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Görsel ĠletiĢim 

Tasarımı Profesör kadrosuna ve Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası ĠliĢkiler 

Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği’nde öngörülen koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 

Mimarlık Bölümü Aranan ġartlar;  

• Yüksek Lisansını ve Doktorasını Mimari Tasarım alanında yapmıĢ olmak. Doçentliğini 

Mimarlık alanında almıĢ olmak.  

Görsel ĠletiĢim Tasarımı Bölümü Aranan ġartlar;  

• Doktorasını ve Doçentliğini Plastik Sanatlar alanı Resim Bölümünde almıĢ olmak. 

Multimedya Atölyesi ve Performans alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Aranan ġartlar;  

• Doktorasını Ekonometri alanında yapmıĢ ve Doçentliğini Ekonometri alanında almıĢ 

olmak. ―Makro-Ekonometri Modelleme, Ġstatistik ve Uluslararası Ekonomi‖ konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Adayların; 

* ÖzgeçmiĢ(YÖK Formatında) 

* 1 Adet Fotoğraf 

* Nüfus Cüzdan Sureti 

* Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdıĢından alınmıĢ 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiĢ olduğu bir dilekçe ile birlikte baĢlıca 

araĢtırma eserleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarından oluĢan 6 takım dosyayı ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde (25.07.2017-08.08.2017 tarihleri arasında) Ģahsen Rektörlüğe teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

* KPDS/ÜDS veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına 

ĠliĢkin Belge. (Varsa) 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür.  
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Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Prof. 1 

Yüksek Lisansını ve Doktorasını 

Mimari Tasarım alanında yapmıĢ 

olmak. Doçentliğini Mimarlık alanında 

almıĢ olmak.  

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Görsel 

ĠletiĢim 

Tasarımı 

Prof. 1 

Doktorasını ve Doçentliğini Plastik 

Sanatlar alanı Resim Bölümünde almıĢ 

olmak. Multimedya Atölyesi ve 

Performans alanında çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Ġktisadi, 

Ġdari ve 

Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 
Prof. 1 

Doktorasını Ekonometri alanında 

yapmıĢ ve Doçentliğini Ekonometri 

alanında almıĢ olmak. ―Makro-

Ekonometri Modelleme, Ġstatistik ve 

Uluslararası Ekonomi‖ konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 

BaĢvuru adresi 

Ġstanbul Gedik Üniversitesi 

Personel Daire BaĢkanlığı  

Ġlgili KiĢi: 

Bahar TURGUT 

Adres : Cumhuriyet Mah. Ġlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/ĠSTANBUL 

  Tel : 0216 4524585-86/1158 

  Fax : 0216 452 87 17 6761/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamıĢ olmak koĢuluyla 

Öğretim Üyesi alınacaktır. 

 

BĠRĠMĠ BÖLÜMÜ 

ANABĠLĠM DALI/ 

BĠLĠM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Ġç Hastalıkları/ 

Hematoloji 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Profesör 1 

 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların; 

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiĢ, yayın listesi, yayınlar, diploma, uzmanlık belgesi ve 

Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus 

cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğraf kapsayan 

6 adet dosya ile birlikte Ģahsen Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına (Büyükdere Cad. 

No:120/1 ġiĢli-Ġstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir. 

BaĢvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 6335/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 78.08/2914 

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017 - 232  Toplantı Yeri  

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017 - 3744  SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Safranbolu ilçesi, Hacılarobası Köyü, 113 ada 3 parselde yer alan Camii ve 

Türbenin kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik Kastamonu Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü'nün 28.10.2016 tarih ve 1934 sayılı yazısı ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 28.06.2017 tarih ve 573 sayılı rapor formu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Karabük Ġli, Safranbolu ilçesi, Hacılarobası Köyü, 113 ada 3 parselde yer alan Camii ve 

Türbenin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, grubunun "1" olarak belirlenmesine, 

camii ve türbeye iliĢkin Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan tescil fiĢinin uygun 

olduğuna, söz konusu taĢınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/1500 ölçekli haritada 

koordinatları verildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 52.10/316 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 176 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 4193 SAMSUN 

Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı dıĢında, 38 ada, 4 parselde yer 

alan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.02.2017 gün ve 4175 sayılı kararı 

ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taĢınmazın, tescil fiĢinin, koruma 

grubunun ve koruma alanı sınırlarının Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmesine yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 

hazırladığı 23.03.2017 gün ve 77 sayılı yerinde inceleme raporu, Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.01.2008 gün ve 1539 sayılı kararı, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.11.2016 gün ve 3893 sayılı, 24.02.2017 gün ve 4175 

sayılı kararları okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

 Ordu Ġli, Ünye Ġlçesi, Kaledere Mahallesi, kentsel sit alanı dıĢında, 38 ada, 4 parseldeki 

tescilli taĢınmaza iliĢkin tescil fiĢinin uygun olduğuna, taĢınmazın koruma grubunun -II- olarak 

belirlenmesine, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 31.01.2008 gün 

ve 1539 sayılı kararında belirlenen 36 ada, 6 nolu parsel üzerindeki tescilli yapının, 110 ada, 9 

nolu parsel üzerindeki tescilli yapının ve 35 ada, 4, 5, 11, 14 nolu parseller üzerinde bulunan 

tescilli Han’ın koruma alanı sınırlarının, 38 ada, 4 parsel üzerindeki tescilli taĢınmaza komĢu ve 

cephe verir parselleri de içine alacak Ģekilde ekteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında 

gösterildiği gibi değiĢtirilmesine ve bu alandaki her türlü inĢai ve fiziki müdahale öncesi 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/11)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/12)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/13)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/14)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/81 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/15 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/83 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/16 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/84 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/17 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2016/85 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/18 Sayılı Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 31/5/2017 Tarihli ve E: 2017/1 (Siyasi Parti Mali

Denetimi), K: 2017/19 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


