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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adıgüzel

Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinin adı  “Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana

Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde

yer alan “en az sekiz” ibaresi “en az yedi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Mü-

dürü yürütür.

—— • ——
Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fa-

kültesine kayıtlı öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, klinik uygulamaları ve mezuniyet-

lerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine

kayıtlı öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav, klinik uygulamaları ve mezuniyetlerine ilişkin

hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarda rehberlik

yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,
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b) AKTS: Ders kredilendirilmesinde ortak parametre olarak kullanılan Avrupa Kredi

Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Fakülte bölümlerine bağlı anabilim dallarını,

ç) Baş Koordinatör: Fakültede tüm dönemlerin eğitim-öğretim programlarının planlan-

ması, yürütülmesi ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

d) Baş Koordinatör Yardımcısı: Eğitim ve öğretim programlarının planlanması, yürü-

tülmesi ve koordinasyonunda Baş Koordinatöre yardım etmekle sorumlu öğretim üyesini,

e) Başarı katsayısı: Harfli başarı notunun 0,00 ile 4,00 arasındaki karşılığını,

f) Başarı notu: Ara sınavların ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu veya bütünleme

sınavının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen notu,

g) Bütünleme Sınavı: Dönem sonu sınavından sonra, akademik takvimde belirtilen ta-

rihlerde yapılan sınavı,

ğ) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

h) Dekan Yardımcısı: Mezuniyet öncesi eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısını,

ı) Dönem Koordinatörü: Atandığı dönemin eğitim-öğretim programının hazırlanmasın-

dan, işleyişinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve sınavların sağlıklı bir şekilde yapılma-

sından sorumlu öğretim üyesini,

i) Dönem Koordinatörü Yardımcısı: Atandığı dönemin eğitim ve öğretiminde Dönem

Koordinatörüne yardım eden öğretim üyesini,

j) Eğitim Komisyonu: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Baş

Koordinatör, Baş Koordinatör Yardımcıları, Dönem Koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

k) Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

l) Fakülte Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

m) Fakülte Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim

Kurulunu,

n) Klinik uygulama: 3, 4 ve 5. dönemlerde ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen eği-

tim ve uygulamaları,

o) Klinik Uygulama Koordinatörü: Her bir anabilim dalındaki klinik uygulamaları eği-

timinin koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,

ö) Klinik uygulama sonu sınavı: Her bir klinik uygulamaların sonunda yapılan sınavı,

p) Mesleki Beceri Laboratuvarı: Öğrencilerin hasta ile karşılaşmadan önce maketler

üzerinde deneyim kazanmalarını sağlamaya yönelik çalışmaların yapıldığı eğitim alanı ve araç-

larını,

r) Ortak Zorunlu Dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İl-

keleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil derslerini,

s) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

ş) Seçmeli ders: Bölüm/programda yer alan veya başka bölüm/programlardan alınma-

sına izin verilen ve Senatoca belirlenen şartlarda öğrencinin ilgi alanı göz önünde bulunduru-

larak seçilen, danışmanca onaylanan dersleri,

t) Seminer: Öğretim planına ilişkin herhangi bir konu çerçevesinde hazırlanıp sunulan

ve tartışmalı olarak ele alınan çalışmaları,
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u) Senato: Adıyaman Üniversitesi Senatosunu,

ü) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

v) Yönetim Kurulu: Adıyaman Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

y) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

z) Zorunlu ders: Fakülte öğretim programında yer alan, öğrencinin kayıt olup başarmak

zorunda olduğu dersleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretimle İlgili Görev ve Sorumluluklar

Akademik danışman, baş koordinatör ve dönem koordinatörü

MADDE 5 – (1) Akademik danışman, Eğitim Komisyonu tarafından görevlendirilir.

Akademik danışman, Fakülte öğretim üyeleri arasından atanır.

(2) Baş Koordinatör, Dekan tarafından her eğitim-öğretim yılı başında görevlendirilir.

Baş Koordinatör Yardımcısı, Baş Koordinatörün önerisi de dikkate alınarak her eğitim yılı ba-

şında Dekan tarafından görevlendirilir ve Baş Koordinatör görevinden ayrıldığında Yardımcı-

sının da görevi biter. Baş Koordinatör ve Yardımcılarının görev süresi dolmadan ayrılmaları

için kendi isteklerinin yanı sıra Dekan olurunun da bulunması gerekir. Baş Koordinatör Yar-

dımcısı çalışmalarında Baş Koordinatöre yardım eder. Baş Koordinatör ve Yardımcısı Fakültede

yürütülen mezuniyet öncesi eğitimin uygulanması ve işleyişinden Dekan adına birinci derecede

sorumludur. Baş Koordinatörün birden fazla sayıda yardımcısı olabilir.

(3) Fakültede her dönem için Dekan tarafından bir öğretim üyesi bir yıllığına Dönem

Koordinatörü, bir veya gerektiğinde daha fazla öğretim üyesi de Dönem Koordinatörü tarafın-

dan bir yıllığına Dönem Koordinatör Yardımcısı olarak atanır. Dönem Koordinatörleri ve Yar-

dımcısının görev süresi dolmadan ayrılması için kendi isteklerinin yanı sıra Dekan olurunun

da bulunması gerekir. Görev süresi sona eren Dönem Koordinatörü ve Yardımcısı yeniden gö-

revlendirilebilir. Dönem Koordinatörleri Baş Koordinatöre karşı sorumludur. Dönem Koordi-

natörü Yardımcısı, Dönem Koordinatörüne çalışmalarında yardım eder. Dönem Koordinatör-

lerinin birden fazla sayıda yardımcısı olabilir.

(4) Klinik uygulamaları dönemlerinde öğrencinin eğitim aldığı her klinik uygulamaları

için, eğitim-öğretim dönemi başlamadan en az bir ay önce, Anabilim Dalı Başkanı tarafından,

Klinik Uygulamaları Koordinatörü olarak belirlenen öğretim üyesinin adı Dekanlığa iletilir ve

uygun görülen kişiler Dekan tarafından görevlendirilir.

Görev ve sorumluluklar

MADDE 6 – (1) Akademik danışmanın görevleri şunlardır:

a) Öğrenciyi yükseköğretim ve Üniversite mevzuatı hakkında bilgilendirmek.

b) Eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunlarında öğrenciye

rehberlik etmek.

c) Kayıt yenileme ve derse yazılma, ders seçme ve ekleme işlemlerinde öğrenciye yar-

dımcı olmak.
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ç) Eğitim ve öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve azami sürede tamamlayabilmesi

için ders durumunu izlemek ve öğrenciyi yönlendirmek.

d) Eğitim, öğretim problemleri hakkında bilgi edinmek ve gerektiğinde bu problemleri

çözümlemesi için ilgili birimlere iletmek.

(2) Baş Koordinatör ve yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Dönem programlarının planlanmasını, hazırlanmasını, uyumunu ve uygulanmasını

koordine etmek ve denetlemek.

b) Dönem Koordinatörleri ile birlikte ilgili ders kurullarının bütünlük ve uyum içinde

yürütülmesini denetlemek.

c) Sınav görevlendirmelerini hazırlamak ve sınavların aksamadan yürütülmesini sağ-

lamak.

(3) Dönem Koordinatörleri ve yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Akademik takvimi hazırlamak.

b) Eğitim çizelgelerini hazırlamak, tartışılması ve kesinleşmesi için Eğitim Komisyo-

nuna sunmak.

c) Ders kurulu programlarının hazırlanması, duyurulması, eksiksiz ve düzenli bir şekilde

yürütülmesini sağlamak.

ç) Eğitim çalışmalarının akademik takvime ve programlara uygun olarak düzenli bir

şekilde yürütülmesini sağlamak.

d) Eğitim programlarında yapılması düşünülen değişiklik ve yeni düzenlemeleri sağlamak.

e) Yarıyıllar içerisinde yapılacak olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı tarihlerini belir-

lemek, Eğitim Komisyonuna sunmak.

f) Dönemin işleyişi ile ilgili dönem öğrencilerine danışmanlık yapmak.

g) Ders yoklamalarının düzenli bir şekilde yapılmasını sağlayarak öğrenci devam çi-

zelgesine işlenmesini denetlemek.

ğ) Ders yılı başında Üniversitenin belirlediği kurallara göre, dönem öğrenci temsilci-

lerini seçmek.

h) Klinik uygulamaları sorumlularının kurul ve klinik uygulamaları sınavlarıyla ilgili

çalışmalarını denetlemek ve bu konudaki problem ve çözüm önerilerini Eğitim Komisyonuna

sunmak.

ı) Sınavların yürütülmesinde salon ve gözetmen organizasyonunu yapmak ve sınav so-

nuçlarının hesaplanıp açıklanmasını takip etmek.

i) Diğer Dönem Koordinatörleri ile birlikte akademik ders programının, sınav tarihle-

rinin, ders ve sınav çizelgelerinin uyumunu ve salon organizasyonunu sağlamak.

j) Klinik Öncesi Eğitim Dönemi ve Klinik Uygulamaları Dönemi sürelerinin başlama

ve bitiş tarihleri ile sınav tarihlerini eğitim yılı başlamadan en az iki ay önce belirlemek, tartı-

şılması ve kesinleşmesi için Eğitim Komisyonuna sunmak.

(4) Eğitim Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Fakültedeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin akademik takvime dayalı olarak dü-

zenli ve uyumlu bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak ve Dekan-

lık onayına sunmak.
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b) Akademik takvimi hazırlamak.

c) Her dönemdeki derslerin sayısını, süresini ve hangi anabilim/bilim dallarının ders

kurullarına katılacağını belirlemek.

ç) Fakülte öğretim üyelerinden gelen mesleki seçmeli ders/klinik uygulamaları ya da

Üniversitenin diğer eğitim birimlerinden gelen alan dışı seçmeli ders açılması taleplerini de-

ğerlendirmek.

d) Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav takvimlerini hazırlayarak Dekanlığa önermek.

e) Her basamaktaki öğrenci danışmanlık hizmetlerini izlemek, incelemek ve bu konuda

görüş hazırlamak.

f) Zorunlu durumlarda eğitim ve öğretimdeki aksamaları önlemek üzere programdaki

değişiklik önerisini/önerilerini hazırlamak, Fakülte Kurulunun onayına sunmak.

g) Öğretim üyeleri, ders yürütücüleri ve öğrencilerden Dönem Koordinatörlerine gelen

geri bildirim ve önerileri tartışarak sonuçları ve önerileri bir rapor halinde Dekanlığa bildir-

mek.

ğ) Her akademik yıl için birinci ve ikinci yarıyıl sonunu izleyen bir ay içinde o yarıyıla

ait değerlendirmeleri, yapılan anket ve iletişim toplantılarını değerlendirerek, gerekli düzenle-

meleri yapmak.

h) Eğitimin kalitesini yükseltmek için gereken değişiklikleri ve ders eğitim araçları ile

bunların alt yapısı hakkında çalışma yapmak.

ı) Her kademede öğrenci danışmanlık hizmetlerini planlamak, izlemek ve değerlendir-

me raporu hazırlamak.

i) Fakülte Yönetim Kurulu ve Dekanın, eğitim ve öğretim ile ilgili olarak komisyondan

istediği diğer çalışmaları yapmak, gerektiğinde görüş bildirmek.

j) Yatay geçişle öğrenci alımı için Rektörlük tarafından belirlenen kriterleri değerlen-

dirmek ve intibak çalışmalarını yaparak Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.

k) Her yarıyılda en az iki kez ve gerekli hallerde Dekan Yardımcısının daveti ile top-

lanmak.

(5) Mesleki Beceri Laboratuvarı sorumlusu laboratuvarın işleyiş ve düzenini sağlar.

Akademik yıl bitiminde laboratuvar uygulaması yapacak olan anabilim dallarının ihtiyaçlarını

tespit eder, bir sonraki eğitim yılı için gerekli önerileri Dekanlığa iletir.

(6) Klinik Uygulamaları Koordinatörü ve yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Klinik uygulamaları eğitim takvimini hazırlamak ve ilgili anabilim dalı başkanlıkla-

rına sunmak.

b) Klinik uygulamaları programını hazırlamak, programın eksiksiz ve düzenli bir şe-

kilde yürütülmesini sağlamak.

c) Sorumlu olduğu klinik uygulamaların seminer ve günlük aktivite programını düzen-

lemek.

ç) Eğitim takvimini klinik uygulamaları başlamasından en geç bir hafta önce duyurmak.

d) Öğrenci devamsızlıklarının düzenli bir şekilde takip edilmesini sağlamak.

e) Klinik uygulamaları bitiminde kuramsal ve uygulamalı sınavların yapılmasını sağ-

lamak.
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f) Kuramsal ve uygulamalı sınav ve klinik uygulamaları performans notlarının birlikte

değerlendirilmesi sonucunda elde edilen klinik uygulamaları başarı notlarını Dekanlığa iletil-

mesinde Anabilim Dalı Başkanlığına yardımcı olmak.

g) Klinik uygulamaların yürütülmesi ile ilişkili problemleri, klinik uygulamada görev

alan öğretim üyelerinin ve klinik uygulamaları yapan öğrencilerin sorunlarını belirleyerek,

Anabilim Dalı Başkanına sunmak ve gerekli tedbirleri almak.

ğ) Klinik uygulamaları veriminin artırılması konusunda öneriler geliştirmek.

h) Eğitim programları ile ilgili Dönem Koordinatörü ve Dekanlığın vereceği diğer gö-

revleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Öğrencilik Statüsü, Kayıt Yenileme,

Yatay Geçiş, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Öğrenci kabul ve kayıt işlemleri

MADDE 7 – (1) Fakülteye öğrenci kayıt işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçe-

vesinde yapılır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıtları YÖK’çe belirlenen

günlerde, Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yürütülür. Fakülteye kayıt işlemi ada-

yın bizzat kendisi tarafından yaptırılır. Ancak haklı ve geçerli mazereti olanların kayıtları ya-

kınları tarafından da yaptırılabilir.

(2) Kayıt için gerekli şartlar şunlardır:

a) Lise veya dengi meslek okulu ya da denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan

yabancı ülke liselerinden birinden mezun olmak,

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınav sonucunda

Fakülteye yerleştirilmiş olmak.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örnekleri kabul

edilir. Askerlik ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Eksik belge veya posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını

yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato

tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.

Öğrencilik statüsü

MADDE 8 – (1) Yalnızca tam zamanlı öğrenci kabul edilir, dinleyici olarak öğrenci

kabul edilmez. Zamanında başvurmayan ya da gerekli belgeleri zamanında teslim etmeyen öğ-

renci kayıt hakkını kaybeder. Haklı ve geçerli mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edi-

lenler dışında, zamanında başvurmayan, istenilen belgeleri tamamlayamayan ve katkı payı iş-

lemlerini tamamlamayan öğrenci kayıt hakkını kaybeder. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edi-

lenlerin kesin kaydı yapılmaz, yapılmış olsa bile kaydı silinir. Öğrencinin öğrencilik hakların-

dan ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yılın/yarıyılın ba-

şında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

(2) Fakülteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının

kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden

yenisi verilir. Fakülteden mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır.
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Kayıt yenileme

MADDE 9 – (1) Her öğrenci, her öğretim yılı ilgili kayıt dönemlerinde 2547 sayılı Ka-

nunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmek ve kaydını yenilemek zorundadır.

Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya dönemi başında Senatonun

belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yenilemenin ve alınan derslerin geçerli olabilmesi

için ilgili mevzuattaki esaslar geçerlidir. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden

öğrenci sorumludur.

(2) Süresi içinde bu şartları yerine getirmeyen ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca

kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Haklı ve geçerli nedenlerle belirtilen süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler

Senatonun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Başvurular,

Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Kayıt yenileme süresi her öğretim yılı başlangıcından önceki beş iş günüdür. Bu

süre içinde akademik danışmanın denetiminde kaydını yenilemeyen veya istenen bilgi ve bel-

geleri tam olarak teslim etmeyen öğrenci, o yılda derslere ve sınavlara alınmaz ve öğrencilik

haklarından yararlanamaz.

(5) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti

olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

(6) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere

devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız

olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan

ders alamaz.

(7) Kayıt yenilememe nedeniyle kaybedilen yarıyıllar öğrenim süresinden sayılır.

(8) Azami süreler içinde katkı payını veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt ye-

nilememesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Yönetim Kurulu kararı ve

YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ve öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Yatay geçiş

MADDE 10 – (1) Fakülteye, süre ve ders içerikleri itibariyle eşdeğer eğitim programı

uygulayan diğer diş hekimliği fakültelerinden; ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına

göre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yatay geçiş yapılır.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş ol-

duğu dönemlere ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 olması şarttır.

(3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı, geçiş

yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş

başvurusu yapabilir.

(4) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm

adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde Fakülte veya

Üniversite internet sayfasında ilan edilir.

(5) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir.

Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.
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(6) Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ya-

pılır.

(7) ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınavı sonucunda Fakülteye kesin

kayıt yaptıran öğrencilerin intibak sürecinde Fakülte Yönetim Kurulu yetkilidir. Öğrenci mua-

fiyet konusundaki başvurusunu kaydın yapıldığı ilk hafta içerisinde Dekanlığa yapmak zorun-

dadır.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 11 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrenci-

lerin Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile ve yazılı olarak kaydını sildirmek istemesi,

c) Öğrencinin kayıt kabul şartlarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması.

(2) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olarak Fakülteden ayrılanların,

diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit

edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretime başlama tarihi

MADDE 12 – (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı

ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak, klinik uygulamalar, gerekli

görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim süresi ve dönemleri

MADDE 13 – (1) Fakültede öğrenim süresi beş yıldır. Bir eğitim-öğretim yılı en az iki

dönemden oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az on altı haftadır.

Bu süre, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla değiştirilebilir. Birinci yarıyılın bi-

timinde, yarıyıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ara tatil için bir ay derslere ara tatili ve-

rilir. Akademik takvim Fakülte Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Senato kararıyla üçüncü dönem veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili esaslar

Senato tarafından belirlenir.

(3) Kayıt olduğu Fakülteye ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her

dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, Fakülteden azami sekiz yıl içinde me-

zun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda kayıt

yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan

yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğ-

rencilerin ceza süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yeni-

lenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün

onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenme-

mesi nedeniyle öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.
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(5) Azami sürelerini dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler

için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sı-

navlarında kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu

beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere iki

eğitim-öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın

sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(6) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç

girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde be-

lirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeye de-

vam ederler. Ancak bu öğrenciler sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararla-

namazlar.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 14 – (1) Dersler; teorik, uygulama, klinik uygulama, alan ve benzeri çalışma

programları şeklinde verilir.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır. Tüm dersler için devam zorun-

ludur.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 15 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve

Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl

boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersleri ve klinik uygulamaları kapsayan planlardır.

Planlar, dersler başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

(2) Fakülte Kurulu, bir sonraki eğitim-öğretim yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile

bitirme tezi/ödevi ve klinik uygulamalarını gösteren eğitim-öğretim planlarını ilgili mevzuat

hükümlerine ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak hazırlayarak

her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar. Eğitim-öğretim planları Senatonun

onayından sonra uygulamaya konulur. Fakülte, akademik programlara ilişkin eğitim-öğretim

planını Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayarak internet sitesinde yayınlar.

Öğretim dili

MADDE 16 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi

ve Senatonun kararı ile derslerin bir bölümü veya tamamı yabancı dilde verilebilir.

Dersler

MADDE 17 – (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seç-

meli dersler, uygulamalı dersler ve klinik uygulamalar gibi öğretim etkinliklerinden oluşur.

Derslerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler, Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda

oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik

ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ders-

lerdir.

b) Ortak zorunlu dersler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı)

bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Yabancı Dil dersleri olup, her

biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.
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c) Seçmeli dersler, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen derslerdir. Bu ders-
ler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Hangi seçmeli derslerin
açılacağı ilgili yarıyılın başında ilan edilir. Bu seçmeli dersler, öğrencinin kendi alanı içinden
veya alanı dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Seçmeli dersi yeniden alma durumuna
düşen öğrenci, bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

ç) Uygulamalı dersler, mesleki zorunlu ders statüsündedir. Fakültede uygulamalı ders-
lerde 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı ön-
görülen sürede yapması gerekmektedir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı
o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yılsonu
sınavına girebilmesi için 1, 2 ve 3. sınıfta verilen çalışmaların %80’ini tamamlamış olması ge-
reklidir. Uygulamalı çalışmaların %80’ini ilgili anabilim dalının belirlediği süre içerisinde ta-
mamlayamayan öğrenciye telafi süresi verilir. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de ta-
mamlayamayan öğrenci, yılsonu ve bütünleme sınavına alınmaz. O uygulamalı dersi bir sonraki
eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 4 ve 5. sınıfta ise klinik uygulamalarında yılsonu sınavı ön-
cesi verilen uygulamaların %100’ünün tamamlanmış olması gerekir.

d) Klinik uygulamalar; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tara-
fından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği
meslek eğitimi klinik uygulama çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli,
cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan
edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik uygulama yapamaz.

Ders alma

MADDE 18 – (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları
dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi akademik danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğ-
renciler ise başarısız oldukları dersleri almak zorundadırlar.

(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu ders-
lerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutula-
mazlar.

(4) Öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla Üniversitenin diğer birimlerinden ve-
ya diğer yükseköğretim kurumlarından da ders alabilirler.

(5) Öğrenciler, sadece kaydoldukları derslere devam ederler ve bu derslerin sınavlarına
girerler.

(6) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda okuduğu derslerden muaf tutulmak isteyen
öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, Fakülte Yö-
netim Kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilir. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate
alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına veya muafiyet ve intibak usul ve esaslarına
Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azami ders saati kırk saati geçemez.
Aynı şekilde değişim programları kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarına giden öğren-
cilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı
da kırk saati geçemez. Azami ders saatlerine zorunlu ve seçmeli dersler ile ders niteliğinde
olan yıl içi projeleri bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan
bütün dersler dâhildir.
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(8) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır ve düzenlenir. Öğrenciler

alttan ders alamazlar. Ancak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Seç-

meli derslerinden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu

değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu dersler/seçmeli derslere kaydını yap-

tırır. Yıl içinde alttan aldığı bu derslerin sadece yılsonu ve bütünleme sınavlarına katılır. Ancak

devamsızlık nedeniyle kalan öğrenciler bu derslere ders kayıtlarını yaptırarak alttan bu dersleri

alırlar.

(9) Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile

bazı dönemlik dersler her iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde

açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dâhildir.

(10) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışı

üniversitelere gönderilen öğrencilere ilişkin esaslar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(11) Öğrencilerin değişim programlarından aldığı derslerin, kredileri de göz önünde

bulundurularak Üniversiteden almak zorunda oldukları derslerden hangisinin karşılığı olarak

sayılacağına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Ayrıca yurt dışında alınan ve başarılı olunan

ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurt dışındaki orijinal isim ve kodları transkriptlerde yer

alır.

Yabancı dil muafiyet sınavı

MADDE 19 – (1) Fakülteye kaydolan öğrencilerden, Üniversitede hazırlık sınıfı oku-

yanlar hariç, yabancı dil dersinden muaf olmak isteyenler, akademik yılın başlangıcında Üni-

versite genelinde yapılan yabancı dil muafiyet sınavına katılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derse Devam ve Yoklamalar, Sınavlar, Başarının Ölçülmesi ve

Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 20 – (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygu-

lamaların ise en az % 80'ine devamı zorunludur. Devam durumu; Dekanlık tarafından belirlenen

usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devam-

sızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik

yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından

önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Devamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin

yılsonu sınavına alınmazlar.

(2) Pratik ve klinik uygulamalarda devamsızlık oranı %20’yi geçmese dahi, sorumlu

öğretim üyesi öğrencinin devam etmediği uygulamaları belirlenen gün ve saatlerde telafi et-

mesini isteyebilir.

(3) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üze-

re görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve ka-

tılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci 4 ve 5. sınıfta ise

klinik uygulamada devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamla-

mak zorundadır. Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yılsonu sınavlarına gire-

mez. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde klinik uygulama tekrarına kalır.
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(4) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci

için, sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu yılsonu, bü-

tünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir.

(5) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları duru-

munda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerden başarısız olan öğrencilerden

yeniden devam şartı aranır.

Sınavlar

MADDE 21 – (1) Sınavlar; ara sınav, yılsonu sınavı, klinik uygulama sonu sınavı, bü-

tünleme sınavı, tek ders sınavı, sorumluluk sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Sınavların ne şekilde

olacağına ve uygulama, klinik uygulama ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine, il-

gili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar

verir. Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya yazılı-sözlü, yazılı-uygulamalı ya da

yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır.

Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

b) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak

dönem veya yılsonu sınavlarına girerler.

(2) Sınav tarihleri en az bir hafta önce ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara

sınavlarının tespit ve ilanı her iki yarıyıl için birlikte yapılır. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün,

saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Dini ve

milli bayramlar dışında, gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen

tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğren-

ciler o dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Di-

siplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Her sınavın sonuç belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde De-

kanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminde ilan edildiği anda

kesinleşir.

(5) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınava giremeyen öğrencilere Fakülte Yönetim Ku-

rulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı

tanınmaz. Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve ma-

zeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa başvurmaları gerekir. Ma-

zeret sınavı hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem

içinde yapılır.

(6) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların,

derslerin bitiminden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notunu belir-

lemede esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar,

ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna

katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.
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4. ve 5. sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir. Programda yer alan derslerden

bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda deği-

şiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Yılsonu sınavı: Bir dersin yılsonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönem sonu veya

yılsonunda, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yılsonu sınavına, devam

zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğ-

renciler girebilirler. Öğrenciler yılsonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından

pratik uygulama, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. 4. ve 5. sınıflar klinik uygu-

lama sınıfları olup, hem teorik hem de klinik uygulaması olan derslerin klinik uygulama ve

teorik sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.

c) Klinik uygulama sonu sınavı: Klinik uygulama derslerinde anabilim dallarında ilan

edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler klinik uygulama sonu sınavına tabi tutulurlar.

Klinik uygulama sonu sınavı, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı klinik

uygulamanın sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. Klinik uygulama sonu sınavı; pra-

tik uygulama ve sözlü sınavın birlikte yapılması şeklinde olur. Bu sınavlardan başarılı olan öğ-

renciler teorik sınavına girebilirler. Sınavda öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için klinik uy-

gulama sonu sınavının tüm aşamalarını geçmesi gereklidir. Bu sınavlardan pratik uygulama

sınavı baraj niteliği taşır. Baraj sınavında başarısız olan öğrenci takip eden sınavlara giremez.

Not değerlendirmesinde öğrencinin klinik uygulama süresindeki çalışma ve başarısı da göz

önüne alınır. Bir önceki eğitim öğretim yılı sonunda klinik uygulama derslerinden başarısız

duruma düşen 4. ve 5. sınıf öğrencileri başarısız oldukları klinik uygulama derslerini, eğitim

ve öğretime ara verildiği tarihler arasında Dekanlığa başvurarak Fakülte Yönetim Kurulunun

onayı ile tekrarlayabilirler.

ç) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin yılsonu sınavından en az bir

hafta sonra yapılır. Bu sınava, yılsonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen,

yılsonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yılsonu sınavına girme

hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen kriterlere

göre verilen telafi sürelerinde pratik uygulamalara katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ay-

rıca; 4. ve 5. sınıf klinik uygulama sonu sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına

toplu olarak alınırlar.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğren-

cilere dönemine bakılmadan bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan

değerlendirilir.

e) Sorumluluk sınavı: Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yılsonu ve bütünleme

sınavlarına girerler. Alınan not, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Başarılı sayılmak

için sınavlardan birinden 60 almak yeterlidir.

f) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple

ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sı-

navlar için verilir. Yılsonu sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret

sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, dekanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu
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sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar.

Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden

fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını her-

hangi bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi gereklidir. Mazeret bel-

gelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde dekanlığa verilmesi zorunludur.

Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre için-

de herhangi bir dersin sınavına giremez.

g) Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla tek bir dersten ders

hükmünde olmayanlar hariç (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil ve Seç-

meli Dersler) başarısız olduğu kesinleşen öğrencilere bir dönemde (Güz-Bahar) tek ders sınav

hakkı verilir. Tek ders sınavında ara sınav notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavından da başa-

rısız olan öğrenciler bir üst sınıfa geçemezler veya mezun olamazlar.

ğ) Yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler, not yükseltmek amacıyla bü-

tünleme sınavına girebilirler. Bu durumda en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek

için sınava girmek isteyen öğrenciler o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az

üç gün önce öğrenci bilgi sisteminden sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi du-

rumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır.

Sınav düzeni ve sonuçların ilanı

MADDE 22 – (1) Sınavlar, sorumlu öğretim elemanları ve/veya Fakülte tarafından gö-

revlendirilen gözetmenler tarafından yapılır.

(2) Sorumlu öğretim üyesi, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün

içinde öğrenci bilgi sisteminde ilan eder. Sınav evrakları kapalı zarf içerisinde ve kaşeli-imzalı

olarak kaydedilerek Fakültenin ilgili birimine teslim edilir veya sınav tarihinden itibaren en az

iki yıl süreyle sorumlu öğretim üyesi tarafından saklanır.

Mazeretler ve izinli sayılma

MADDE 23 – (1) Kayıt yenileme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini,

YÖK’çe belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tu-

tulur ve kaybettikleri süre 2547 sayılı Kanundaki azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğren-

cilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, Fakülte

Yönetim Kurulu kararı ile azami bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azami öğrenim süre-

sine eklenir. Kayıt dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren ilk bir ay içinde

yapılması gerekir.

(2) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif

faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, Yönetim Kurulunca derslerden ve ara sınavlardan

izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

(3) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt

içi/yurt dışı eğitim, klinik uygulama, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması

halinde; ilgili yönetim kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. An-

cak bu izin süresi azami öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme

süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her
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defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadır. Bu imkânlardan yararlanan

öğrencilerin elde edecekleri eğitim-öğretim kazanımları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

değerlendirilir.

(4) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devam-

sızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kal-

dıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 24 – (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim

yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir.

(2) Ders başarı notu; ara sınavların ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yılsonu veya bütün-

leme sınavının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen nottur. Bu suretle bulunacak bu-

çuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.

(3) Teorik ve pratiği olan derslerin sınavları, teorik ve pratik olarak yapıldığı takdirde

dersin o sınava ait notu bu iki sınavın ortalaması alınarak belirlenir.

(4) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olup, sınavlarda başarı

için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır. Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl-

sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gereklidir.

(5) Öğrencilerin başarı notlarının belirlenmesinde yüzlük sayısal puan sistemi (mutlak

not sistemi) kullanılır. Yüzlük sistem başarı notlarının dörtlük sistem başarı not ve katsayı kar-

şılıkları aşağıdaki gibidir:

Yüzlük Sistem Puan Katsayı Harf Notu Başarı Derecesi

90 – 100 4,00 AA Mükemmel

80 – 89 3,50 BA Pekiyi

70 – 79 3,00 BB İyi

65 – 69 2,50 CB Orta

60 – 64 2,00 CC Yeterli

50 – 59 1,50 DC Kalır

40 – 49 1,00 DD Kalır

30 – 39 0,50 FD Kalır

0 – 29 0,00 FF Kalır

(6) Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az CC veya daha yukarı olması ve

aynı zamanda dönem veya yılsonu sınavından en az 60 puan alınması gerekir.

Sınavın geçerliliği

MADDE 25 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara gir-

mek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken veya alın-

maması gereken bir dersin sınavına girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa dahi iptal

edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar, dö-

nem ve yılsonu sınavları, bütünleme ve tek ders sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler,

itirazlarını notların öğrenci bilgi sistemindeki kesin onay/ilan tarihinden itibaren üç gün içinde
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Dekanlığa yazılı olarak yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra,

anabilim dalı başkanı tarafından da incelenir. Sonuç, Fakülte Yönetim Kurulunda karara bağ-

lanır. İtirazın incelenmesi ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi

gün içinde sonuçlandırılır.

Genel not ortalamasının belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin ba-

şarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan

toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama vir-

gülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

b) Genel not ortalamasına dâhil edilmeyecek dersler Senatoca belirlenir.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 28 – (1) Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla genel ve dönem

not ortalaması 2,00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencilerin başarı sıralaması genel not

ortalamasına göre hesaplanır.

(2) Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile o dönemin not or-

talaması 3,00-3,49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar ise üstün

onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.

Kredi hesabı

MADDE 29 – (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri, Fakülte Kurulu kararı

ve Senatonun onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla plan-

lanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen

iş yüküne dayalı olarak tespit edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Değişim Programları ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan ve Fakültedeki eğitim-

öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin

kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları

ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş ol-

ması zorunludur.

(4) Öğrenci, diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmek için gerekli olan yıllık en az

60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

Diplomalar

MADDE 31 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Diş hekimliği temel bilimleri ön lisans diploması, ilk dört yarıyılın tüm programlarını

başarı ile tamamlayanlara verilir.
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b) Diş hekimliği yüksek lisans diploması, Fakülte akademik programında bulunan on
dönemlik bütün dersleri, uygulamaları, klinik uygulama ve benzeri çalışmaları başarı ile ta-
mamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe
düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir. Dip-
loma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.

c) Diplomalar, Dekan ve Rektör tarafından imzalanır.
Ön lisans diploması verilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak

MADDE 32 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşı-
lan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri halinde ön lisans diplo-
ması verilir.

(2) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin
başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları ilgili mevzuat hükümlerine göre ya-
pılır.

(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön
lisans diploması verilmez.

(4) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine ta-
nınacak kanuni bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istedikleri takdirde ön li-
sans diplomalarını iade etmek zorundadırlar.

Değişim programları

MADDE 33 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer
esaslar Senatoca belirlenir.

(2) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ile öğ-
renci değişim programları çerçevesinde bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci
gönderilebilir.

(3) Yurt dışındaki üniversiteden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üni-
versitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler
için kendilerine not durum belgesi verilir.

Kayıt dondurma

MADDE 34 – (1) Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularını Dekanlığa yaparlar. Bu
başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavları başla-
dıktan sonra kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

(2) Öğrencilerin iki yarıyıl kayıt dondurma hakkı vardır. Bu süreler, öğrenim süreleri
dışında tutulur. Öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği
takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılır.
(4) Kayıt dondurma durumunda, katkı payına ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuata

göre yapılır.
(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde

dondurulabilir:
a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla il-

gili mazeretinin olması,
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b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması

şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması,

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

ması,

ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi,

d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler

dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli,

e) Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri

nedenlerin ortaya çıkması.

(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yenileyerek öğre-

nimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(7) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri ve-

rilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 35 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği ad-

rese yapılmak veya Fakültede öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış olur.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa di-

lekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine

geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Giyim ve genel görünüş

MADDE 36 – (1) Öğrenciler; dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve uygulama

alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hüküm-

lerine uymak zorundadır.

Disiplin

MADDE 37 – (1) Öğrencilere eğitim süresince; disiplin işlemlerinde Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 38 – (1) Öğrenciler Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her

türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Senato ve Fakülte

Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/12/2012 tarihli ve 28500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönet-

meliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

—— • ——
İstanbul Kültür Üniversitesinden:

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BEYİN DİNAMİĞİ, KOGNİSYON VE

KARMAŞIK SİSTEMLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/10/2008 tarihli ve 27026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Kültür Üniversitesi Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

—— • ——
Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI  UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uy-

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

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Maltepe Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretimin fonksiyonları olan eğitim, araştırma

ve kamu hizmetinin geliştirilmesi ve kalitesinin yükseltilmesi konularında bilimsel araştırmalar

ve yayınlar yapmak, stratejiler geliştirmek, projeler üretmek ve toplantılar düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bir taraftan dünya genelinde üniversite politikası ve stratejisi üzerinde araştırmalar

ve yayınlar yapmak, diğer taraftan Türkiye’nin üniversite politikası çerçevesinde stratejiler ge-

liştirmek, projeler ve yayınlar yapmak, 

b) Yükseköğretim alanında; seminer, konferans, panel, kongre gibi etkinlikler düzen-

lemek,

c) Eğitim sisteminin etkinliğini artırmak için sisteme dair araştırmalar yapmak ve öne-

riler geliştirmek, 

ç) Üniversitelerin yönetiminin daha etkin olması için fikirler geliştirmek ve ilgili mer-

cilere öneriler sunmak,  

d) Üniversite tarihi ve felsefesi üzerinde araştırmalar yapmak ve Türkiye’de bir yük-

seköğretim geleneği oluşturmak üzere çalışmalar yapmak, 

e) Yükseköğretim hizmeti veren kurumlara danışmanlık yapmak,

f) Yükseköğretim konularında devlet kurumları ve özel kuruluşlar arasında işbirliğinin

geliştirilmesi için aracılık yapmak,

g) Maltepe Üniversitesinde, yüksek nitelikte bir akademik ve idari kadro oluşturmak

üzere, kuruma kabulden itibaren, eğitim-öğretim süreci boyunca nasıl bir strateji izleneceği

konusunda öneriler geliştirmek ve eğitim vermek, 

ğ) Üniversiteye kabul edilen öğrenci niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak ve il-

gili mercilere öneriler sunmak,

h) Üniversitenin altyapısının geliştirilmesi ve kaynaklarının zenginleştirilmesi konu-

sunda projeler üretmek ve çalışmalar yapmak,

ı) Üniversitenin topluma vereceği hizmetlerin artırılması, üniversite-sanayi ve üniver-

site-iş dünyası arasında işbirliğinin geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,
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i) Üniversitenin eğitimine ve araştırmalarına  katkıda bulunan akademisyenlere ödül

vermek,

j) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden gö-

revlendirilebilir ve aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine

yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak

görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden

ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.

Merkez Müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet

etmek, 

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek,

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu

Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve altısı Üniversitenin tam zamanlı

öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yöne-

tim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak

üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim

Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt

çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun

düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki dö-

neme ait çalışma programını düzenlemek, 
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c) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri

belgelerin verilme koşullarını Üniversite Senatosuna önermek, 

ç) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaları yürütebilmesi için ge-

rekli düzenlemeleri yapmak, 

d) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak, 

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-

lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden  üç öğretim üyesi

ile istekleri halinde Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve ku-

rumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşur. Merkez

Müdürü, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır.

Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğun-

luk ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu  ile karar alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalış-

malar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve öne-

rilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı  2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve de-

mirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

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

gördüğü ölçüde Merkez Müdürüne devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden:
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı

enstitüler tarafından yürütülen ve yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) ALES eşdeğer puanı: ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen

eşdeğer puanları,
c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

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

ç) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: Üniversitedeki öğretim üyeleri ve doktoralı
öğretim elemanlarından oluşan, lisansüstü düzeyde ders veren veya tez çalışmasını yöneten,
anabilim/anasanat dalı programlarının planlanmasında ve uygulanmasında anabilim/anasanat
dalı başkanına görüş bildiren kurulu,

d) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Program bazında öngörülen bilgi, beceri ve
yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

e) Bilimsel Değerlendirme Sınavı: Lisansüstü programlara girişte ilgili anabilim dalı
tarafından yapılan sözlü ve/veya yazılı sınavı,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders aşamasında ve tez çalışması dönemlerinde
rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

ğ) Enstitü: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim
yapan enstitüleri,

h) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları
ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,
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i) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

j) Müdür: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim
yapan enstitü müdürlerini,

k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda

ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamalarını,
m) Rektör/Rektörlük: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörünü/Rektörlü-

ğünü,
n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin hazırladıkları, bilimsel/sanatsal bir konunun in-

celenip, irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunulup değerlendirilen çalışmayı,
o) Senato: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Senatosunu,
ö) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel/sanatsal bir çalışmayı ve tez yazım kurallarına göre oluşturulmuş yazılı do-
kümanı,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
r) Üniversite: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesini,
s) Üniversite Yönetim Kurulu: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yönetim Ku-

rulunu,
ş) Yabancı dil sınavı: YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından alınan puanı,
t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim–Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü program açma teklifleri
MADDE 5 – (1) Lisansüstü program, YÖK’ün belirlemiş olduğu lisansüstü program

açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat
ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi,
anabilim/anasanat dalı akademik kurulu kararı, EK’nın uygun görüşü, Senatonun kabulü ve
YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Açılan programlar enstitü anabilim/anasanat dalı ile aynı adları taşır. Ancak, ensti-
tünün teklifi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile o enstitü anabilim/anasanat dalı değişik bir
ad taşıyan disiplinler arası lisansüstü programlar ve aynı usule tabi olmak kaydıyla, yurt içi
ve/veya yurt dışındaki üniversiteler ile ortak lisansüstü programlar da açılabilir.

Öğretim dili
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim dili Türkçedir. Ancak lisansüstü

programlarda Senato kararı ve YÖK’ün onayı alınarak kısmen veya tamamen yabancı dilde
eğitim verilebilir.

(2) Yabancı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662
sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve
Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Se-
nato kararları çerçevesinde yürütülür.
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Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci alınıp alınmaması, yatay geçiş yoluyla

kabul edilecek öğrenciler dâhil alınacak öğrenci sayısı ile özel şartları, her yarıyıl başlamadan,
programlara göre anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerileri dikkate alınarak
EYK’nın teklifi ve Senatonun kararı ile belirlenir. 

Yurt dışından öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında ta-

mamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulü Senatonun
belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda yapılır.

Öğretim elemanı yetiştirilmesi
MADDE 9 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji

enstitülerine alınan araştırma görevlileri, 2547 sayılı Kanuna göre YÖK’ün belirleyeceği şart-
lara uygun olarak, bulundukları üniversitenin teklifi ile yeniden değerlendirme veya sınav ya-
pılmasına gerek kalmadan lisansüstü eğitime ek kontenjanlı olarak kabul edilir. Bu adayların
kabulünde anabilim/anasanat dalı başkanlığının öğrenci kabul onayı ve bu Yönetmelikte yer
alan başvuru şartları aranır.

Lisans ve yüksek lisans not ortalamalarının dönüştürülmesi
MADDE 10 – (1) Lisansüstü öğrenci alımlarında ve yatay geçişlerde lisans ve lisans-

üstü not ortalamalarının dönüştürülmesi YÖK’ün not dönüşüm tablosuna göre yapılır.
Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 11 – (1) Programlara başvuru ve kayıt işlemleri enstitü akademik takvimle-

rinde belirtilen tarihlerde yapılır. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı kazanmış olanların

tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları
iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında
ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazan-
mamış sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

Lisansüstü programlarda kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrenciler her yarıyılda, ilgili mevzuat hükümlerine göre alacakları

dersler veya yapacakları seminer, tez ve proje gibi çalışmalar için her yarıyıl başında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. 

(2) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. 
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Bilimsel hazırlık, bu Yönetmelik hükümleriyle belirlenen şartları

sağlayarak lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans dere-
cesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda almış olanlar için anabilim/anasanat
dalı başkanlığının uygun görmesi halinde EYK’nın kararıyla düzenlenip yürütülen programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencinin başvurmuş olduğu lisansüstü
programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerine kayıt yaptırarak devam et-
mesi ve aldığı derslerin tümünden başarılı olması gerekir. 

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, lisansüstü programını ta-
mamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez ve lisansüstü öğretimde alınması ge-
reken ders yükünden sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar öğrencinin lisansüstü genel not or-
talaması hesabına da dâhil edilmez.
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(4) Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, yüksek lisans için lisans; doktora için
lisans veya yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Bu durumda öğrenci yüksek lisans için lisans;
doktora için lisans veya yüksek lisans programının derslerine devam ettirilir. Bu programda
alınan dersler lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez
ve ortalamaya dâhil edilmezler. Bilimsel hazırlık programı en fazla iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler en az 4 ders 24 AKTS,
en fazla 36 AKTS’yi geçemez. Bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık
derslerinin yanı sıra lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencisinin başvurmuş ol-
duğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü en az (CC)
notu ile tamamlaması, bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora veya sanatta yeterlik
öğrencisinin ise başvurmuş olduğu programa başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı
derslerinin tümünü en az CB notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Bilimsel hazırlık programına alınacak lisansüstü öğrenciler ve alacakları dersler
ders kayıt haftasında anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararıyla enstitüye bildirilir, EYK
tarafından kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınır.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve
EYK’nın kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrenci olarak kabul edilebilmek için;
a) Yüksek lisans için anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve

EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olmak,
b) Doktora için anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından uygun görülen ve EYK ta-

rafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
gerekir.
(3) Özel öğrenciler, sadece anabilim/anasanat dalı tarafından açılmış olan ve en az bir

lisansüstü öğrencisinin almış olduğu dersleri seçebilir. 
(4) Özel öğrencilik statüsü bir defa ve iki yarıyıldan fazla süremez. Bu statüde ders alan

öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla iki derse
kayıt yaptırabilir. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Talebi halinde, özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye, aldığı dersler veya başarı
durumunu gösterir bir belge verilir.

(6) Özel öğrenciler, lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda, özel öğrenci iken başar-
dıkları en fazla dört adet lisansüstü dersten, daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü prog-
rama sayılmamış olması şartıyla, bu dersleri saydırabilirler. Ancak bunun için ders saydırma
talebinde bulunulacak dersin başarı notunun, yüksek lisans için en az CC, doktora için en az
CB olması koşuluyla, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı gerekir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) İlgili enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer

bir lisansüstü programında kayıtlı, en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış ve ders aşamasında
olan öğrenciler, aşağıdaki koşullarla ilan edilen kontenjanlar dâhilinde, enstitüde yürütülen li-
sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Öğrencinin, yatay geçişe başvurduğu
lisansüstü program için bu Yönetmelikte belirtilen başvuru koşullarını sağlaması ve kayıtlı ol-
duğu programdaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir.
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(2) Yatay geçiş için başvurular, akademik takvimde belirlenen tarihlerde anabilim/ana-
sanat dalı başkanlıklarına yapılır. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak başvuran
öğrencinin program eşdeğerliği, not dökümü ve ders içerikleri, anabilim/anasanat dalı akademik
kurulu tarafından değerlendirilir. İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulu, öğrencinin baş-
vurduğu program ile bulunduğu program arasındaki eşdeğerliğiyle ilgili görüşünü, eğer bu gö-
rüşü olumlu ise bu Yönetmelik hükümlerine göre daha önce almış oldukları derslerden hangi-
lerinin kabul edileceği, programı tamamlaması için gerekli olan ders yükümlülüğünü, program
toplam kredisi dışında intibakı için gerekli dersleri belirler ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı
ile enstitüye bildirir. Yatay geçiş işlemi, EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim süresinin hesabında daha önce öğrenim gör-
dükleri süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(4) Üniversitede araştırma görevlisi kadrosuna atanıp, halen başka bir üniversitede veya
enstitünün başka bir programında öğrenim gören araştırma görevlileri, EYK kararı ile kontenjan
dışı yatay geçiş hakkı kazanırlar.

(5) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.
(6) Uzaktan öğretim programından örgün öğretime yatay geçiş yapılamaz.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlar arası geçişe ilişkin esaslar şunlardır:
a) İlgili enstitünün herhangi bir dalında doktora programına/sanatta yeterlik çalışmasına

lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı
anabilim/anasanat dalı tezli yüksek lisans programına geçiş için başvurabilir.

b) Aynı enstitüye bağlı anabilim/anasanat dalında programlar arasındaki geçişlerde, ön-
ceki programda geçirilmiş süreler, geçirilen programdaki sürelere sayılır. Lisansüstü programlar
arası geçişlerde kararı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşlerini de alarak EYK verir.
Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi ile EYK tarafından yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerin, tezli yüksek lisans programlarına
geçişlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili anabilim/anasanat dalının tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğren-
ciler, anabilim/anasanat dalının tezli yüksek lisans programına başvuru için bu Yönetmelikte
belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, geçiş için başvuruda bulunabilirler.

b) Programda en az bir yarıyılını doldurmuş, not ortalamasının 4,00 üzerinden en az
3,85 olması gerekir.

c) Tezli yüksek lisans programına geçişte başarı sıralaması, anabilim/anasanat dalının
tezli yüksek lisans başvurularındaki ALES puanı dikkate alınarak anabilim/anasanat dalının
uygun görüşü ve EYK’nın kararıyla kesinleşir.

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının uygun görmesi halinde geçiş başvuruları
akademik takvimde belirlenen yatay geçiş başvuru sürelerinde öğrenci tarafından anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığına yapılır. Sırasıyla ALES puanı en az 80 olmak üzere, ALES, lisans not
ortalaması ve en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır. Programların kontenjanları iki
öğrenciyle sınırlıdır.

d) Geçişi uygun görülen öğrencinin yeni programa intibakı, kayıtlı bulunduğu anabi-
lim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ile EYK tarafından bu Yönetmeliğin hükümlerine
göre yapılır.
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Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlarda, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı

öncelikle enstitü anabilim dalı öğretim üyeleri arasından olmak üzere her öğrenci Üniversite
kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.
Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Anabilim/anasanat dalı danışman
önerilerinin uygun görülmemesi veya önerilerin zamanında yapılmaması halinde EYK, öğren-
ciye doğrudan danışman atayabilir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip en az doktora dereceli öğ-
retim elemanları arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yük-
seköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(3) Doktora programlarında, diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabi-
lim dalları hariç öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.  

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda tez
danışmanının talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile ikinci tez
danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da veya yurt dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden de olabilir. İkinci danışmanın yabancı uyruklu olması
durumunda Türkçe tez ile birlikte yabancı dilde tez de yazılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğ-
renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(6) Danışmanın görevi, öğrencinin akademik durumunu izlemek, kayıt, ders seçme ve
ekleme işlemlerinde rehberlik etmek, tez/eser çalışması aşamasında yapacağı tez/eser çalışması,
sergi, proje gibi çalışmaların yürütülmesinde akademik danışmanlık yapmak, intihal programı
raporunu hazırlamak ve bu Yönetmelik hükümleriyle kendisine verilen diğer sorumlulukları
yerine getirmektir. Danışman atamasının gerçekleşmediği durumlarda danışman atanıncaya
kadar, öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, anabilim/anasanat dalı baş-
kanı tarafından yürütülür.

(7) Danışmanın görev ve sorumluluklarında aksaklıklar meydana gelmesi halinde, öğ-
renci veya anabilim/anasanat dalı başkanının talebi doğrultusunda öğrencinin danışmanı, EYK
tarafından değiştirilebilir.

(8) Danışman ve/veya tez/proje çalışma konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanının
önerisi, anabilim/anasanat dalının teklifi ve EYK kararı ile gerçekleşir. Danışman değişikliğinde
yeni danışmanının onayı da aranır. Danışmanının Üniversitedeki görevinden ayrılması, ağır
hastalık, ölüm veya altı ay ya da daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yeni
danışman atanır. Önceki danışman ikinci danışman olarak devam edebilir. 

(9) Tez başlığında değişiklik yapmaya, danışman, tez izleme komitesi ve mezuniyet sı-
nav jürileri karar verebilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 18 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, teorik ders-

lerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim elemanı, öğ-
rencilerin derse devam durumlarının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. 

(2) Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam
koşulu aranmaz.
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Ders saydırma
MADDE 19 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki yurt içi veya YÖK tara-

fından tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından, özel öğrenci olarak alınan dersler de
dâhil, almış olduğu lisansüstü dersler EYK kararı ile saydırılır. Saydırılan ders, adı ve kredisi
ile birlikte öğrencinin not döküm belgesine işlenir. Ders saydırmayla ilgili diğer hususlar Senato
tarafından belirlenir.

Dersler ve kredi değerleri
MADDE 20 – (1) Enstitü programlarında, öğrenci iş yüküne dayalı kredi (AKTS) sis-

temi uygulanır.
(2) İlk kez açılacak lisansüstü dersler, enstitü tarafından belirlenen formla birlikte mayıs

ve kasım ayı sonuna kadar anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun teklifi, EK’nın uygun
görüşü ve Senatonun kabulü ile açılır. Derslerin açılış formunda belirtilen adı, kodu, içeriği, haftalık
teorik ve uygulama ders saati, kredi ve AKTS değeri, kategorisi, koşulları ve benzeri özelliklerinde
yapılacak değişikliklerle öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, anabilim/anasanat
dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EK tarafından kararlaştırılır ve Senato tarafından
onaylanır.

(3) Lisansüstü programlarda dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki grupta toplanır.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenerek açılacak olan zorunlu ve seçmeli lisansüstü
dersler ve görevlendirilen öğretim elemanlarını içeren öğretim planları, her yarıyıl, yeni yarıyıl
başlangıcından önce, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine EYK tara-
fından karara bağlanır.

(4) Lisansüstü programların tamamlanması için gerekli eğitim ve öğretim faaliyetleri
programlara göre değişiklik göstermek üzere dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, dönem projesi,
doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması ile ilgili tamamlayıcı faaliyet/uygulamalar-
dan oluşur.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur.

(6) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik
ders saatinin 1,0 katı ile haftalık uygulama saatinin 0,5 katının toplamıdır. Öğretim planlarında
yer alan bir dersin AKTS değeri ise AKTS ilkeleri çerçevesinde o derse ilişkin teorik ve uygu-
lamalı ders saatleri ile program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılma-
sına dayalı diğer faaliyetler için gerekli toplam çalışma saatleri göz önüne alınarak hesaplanır.
Lisansüstü programlarda uzmanlık alan dersi, tez çalışması dersi, yeterlik ve tez önerisi hariç
diğer tüm derslerin her biri için kredi değeri 4’ten, AKTS değeri ise 12’den fazla olamaz.

(7) Öğretim planlarında derslerin, haftalık teorik ders saati, uygulama saati ve kredi de-
ğerleri ile AKTS kredilerinin belirtilmesi gerekir. 

(8) Lisansüstü programlarda bir öğrencinin her yarıyıl alacağı ders yükü 30 AKTS’den
oluşur. Öğrenci en fazla 42 AKTS’ye kadar ders alabilir. 

(9) Birinci (normal) öğretim programlarındaki öğretim planlarında gösterilen zorunlu
derslerin kredi/AKTS değerleri toplamı, program düzeylerine göre belirlenen yarıyıl kredi yü-
künün %50’sini aşamaz.

(10) Seminer dersi, tezsiz yüksek lisans dışındaki diğer programlarda zorunlu ve kre-
disiz olup öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konuyu inceleme ve sözlü
olarak sunmayı kapsayan bir çalışmadır. Değerlendirmesi görevli öğretim üyesi tarafından ya-
pılır.
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(11) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredisiz olup AKTS değerleri üzerinden
kredilendirilirler. Kredisiz dersler için kredi değeri tespit edilmez. Bu derslerin haftalık teorik
ve uygulama saatlerinin belirtilmesi ile yetinilir. 

(12) Doktora ve yüksek lisans öğrencileri, kayıtlı olduğu programın lisansüstü dersle-
rinden kredisinin en az  %50’sini kayıtlı oldukları programlardan almak zorundadır.  

(13) Doktora öğrencileri yüksek lisans derslerini seçebilir. Bu dersler genel not ortala-
masına katılır ve not durum belgesinde gösterilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 21 – (1) Uzmanlık alan dersi, tezli lisansüstü programlarda danışmanlığı bu-

lunan öğretim üyelerinin, tez aşamasındaki öğrencileri için çalıştıkları bilimsel alandaki bilgi,
görgü ve deneyimlerinin aktarılmasını, bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını,
güncel bilimsel yazıları izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesini sağla-
maya yönelik açabilecekleri teorik bir derstir. Uzmanlık alan dersi ikinci öğretim dâhil olmak
üzere tezli yüksek lisans programı için dört saat, doktora programı için dört saat olmak üzere
toplam sekiz saati geçemez. Uzmanlık alan dersine ilişkin diğer hususlar Senato tarafından be-
lirlenir.

Sınavlar ve başarı değerlendirmesi
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin ders başarı düzeyleri, dersin özelliğine göre yapılacak

olan ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Yarıyıl sonu sınavlarına derse devam yü-
kümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiren öğrenciler girer. 

(2) Ara sınav ve yılsonu sınav notları 100 puan üzerinden verilir. Ara sınavının harf no-
tuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. 

(3) Bir öğrencinin bir eğitim-öğretim çalışmasından aldığı ağırlıklı AKTS kredisi değeri,
o çalışmanın AKTS ile aldığı yarıyıl notu katsayısının çarpımı yoluyla elde edilir.

(4) Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için o yarıyılda öğrencinin kayıt ol-
duğu ve not ortalamalarına katılan her bir dersin AKTS değeri, o dersten alınan notun katsayısı
ile çarpılarak bulunan değerler toplanır ve elde edilen toplam kredi değeri, bu derslerin toplam
AKTS değerine bölünür.

(5)  Genel not ortalaması öğrencinin enstitüye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı
bulunduğu derslerin ve çalışmaların tümü dikkate alınarak aynı yöntemle hesaplanır. Gerek
yarıyıl ve gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır.
Not ortalamalarının hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son harf notu esas
alınır. 

Başarı notu ve not dönüşümleri
MADDE 23 – (1) Başarı notu, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavından aldık-

ları notların öngörülen ağırlıklara göre hesaba katılmasıyla belirlenen ham başarı notunun
100’lük not sistemindeki değerinin, bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda oluşturulan çi-
zelgeye göre belirlenen harf notlarından biri olarak verilir.

(2) Bir lisansüstü dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans programı öğrencilerinin
4,00 üzerinden en az 2,00-CC notu almış olması gerekir. Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin
4,00 üzerinden en az 2,50-CB notu almış olması gerekir.

(3) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programdaki kayıt yaptırmış olduğu zorunlu derslerin
tamamını başarmak zorundadır. Seçmeli dersten başarısızlık halinde, öğrenci bu dersi veya
ders danışmanının uygun gördüğü başka bir dersi almak ve başarmak zorundadır. Ancak öğ-
renci, kayıtlı olduğu programın asgari şartlarını yerine getirmiş olması ve diğer tüm dersleri
başarı ile tamamlamış olması durumunda başarısız olduğu seçmeli dersi/dersleri tekrarlamak
zorunda değildir. 
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(4) Lisansüstü öğreniminde bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlayabilmesi için
genel not ortalamasının yüksek lisansta ve doktorada 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekir. 

(5) Öğrenciler, danışmanının onayıyla, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla
aynı program içerisinde daha önce alıp başarılı oldukları dersleri tekrar alabilir. Tekrarlanan
derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

(6) 100’lük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının 4’lük ve harfli sisteme göre kar-
şılıkları, aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Puan Harf Notu Katsayısı  
90-100 AA 4,00 
85-89 BA 3,50 
80-84 BB 3,00 
75-79 CB 2,50 
70-74 CC 2,00 
60-69 DC 1,50 
50-59 DD 1,00 
30-49 FD 0,50 
0-29 FF 0,00 
Muaf MF —
Devamsız DS — 
Başarılı B — 
Başarısız BS — 
(7) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine

getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (DS)
sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu, not ortalaması hesabında (FF) gibi işlem görür.

(8) Tez çalışması, seminer, uzmanlık alan dersi ve dönem projesi gibi kredisiz dersler
başarılı (B) ya da başarısız (BS) olarak değerlendirilir. Başarı notu (B) veya (BS) ile takdir edi-
len derslerin notları öğrencinin yarıyıl ve genel not ortalamasına dâhil edilmez.

(9) İlgili dersin öğretim üyesi, öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen yedi
gün içinde ilan eder. Sınavlara katılmayan öğrencilere (FF) harf notu verilir.

(10) Genel başarı notu, not durum (transkript) belgesinde 4’lük değeri ile gösterilir.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 24 – (1) Sınav sonuçlarına maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrenciler,

sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde enstitüye dilekçe ile
başvurarak sınav evrakının ve/veya başarı notunun tekrar incelenmesini isteyebilir.

(2) Enstitü itirazı, başvuru tarihinden itibaren en geç on gün içinde sonuca bağlayarak
öğrenciye bildirir. Sınav evrakı ve/veya başarı notunda, maddi bir hata tespit edilirse, bu hata
EYK kararı ile düzeltilir.

Mazeret sınavları
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen mazeretlerin belge-

lendirilmesi durumunda ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tez sınavı ve yeterlik sınavı gibi jüri
önünde yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Mazeretleri nedeniyle sınava gireme-
yen öğrencilerin, sınav tarihinden itibaren beş iş günü içinde bu mazeretlerini enstitüye bildir-
meleri gerekir. Mazeretleri EYK tarafından kabul edilen öğrenciler için yeni bir sınav tarihi
belirlenir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142



Mazeretler
MADDE 26 – (1) Kayıt, devam, uygulama, ara sınav ve yarıyıl/yılsonu sınav şartla-

rından birini, aşağıda belirtilen ve EYK’nın kabul edeceği haklı ve geçerli bir nedenle yerine
getiremeyen öğrencilerin hakları saklı tutulur:

a) Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili
mazeretinin olması,

b) 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar
dolayısıyla öğrenime YÖK kararıyla ara verilmesi,

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla,
doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

ç) Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulun-
maması nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,

d) Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu
belgelemesi,

e) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine
göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet hali,

f) Öğrencinin tutukluluk hali,
g) Enstitü Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerle öğren-

cinin izinli sayılması.
(2) Haklı ve geçerli nedenleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, bu

Yönetmelikte belirtilen devam koşullarını sağlamak zorundadırlar.
İzinli sayılma
MADDE 27 – (1) Aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeretler nedeniyle EYK kararıyla

öğrencilere izin verilebilir:
a) Sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin

olması durumunda öğrenciye en çok iki yarıyıla kadar izin verilebilir.
b) Tecil süresinin iptali/bitmesi nedeniyle askerlik görevini yapacak olan öğrencilere,

askerlik süresi göz önünde bulundurularak iki yarıyıldan daha fazla da izin verilebilir.
c) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile öğrencinin yaşan-

tısını etkileyecek boyuttaki anne, baba, kardeş, eş veya çocuklarının ölümü veya bunların has-
talanması ve bakacak başka bir kimsenin bulunmaması halinde en çok iki yarıyıla kadar izin
verilebilir.

(2) Akademik izin taleplerinin yarıyıl başlangıcındaki ilk iki hafta içinde yapılması ge-
rekir. Ani hastalık ve beklenmedik olağanüstü haller nedeniyle yapılan izin başvurularında, öğ-
rencinin olayın meydana gelmesinden itibaren en geç bir ay içinde durumu kanıtlayan belgelerle
birlikte enstitüye başvurması gerekir.

(3) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak
suretiyle kaldıkları yerden öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş
öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle enstitüye
başvurmaları gerekir. 

(4) Öğrenci değişimi programından yararlanacak öğrencilerin durumları, anabilim/ana-
sanat dalı akademik kurulu tarafından incelenerek, EYK kararıyla intibak işlemi yapılır.  

(5) İzinli sayılan yarıyıl/yarıyıllar öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.
İlişik kesme
MADDE 28 – (1) Öğrencinin enstitü ile ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:
a) Dilekçe ile enstitüye başvurması,  
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b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarından çıkarma cezası
almış olması,

c) Bilimsel hazırlık programını iki yarıyılda başaramaması,
ç) Bu Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde başarı şartlarını tamamlayamaması,
hallerinde enstitü ile ilişiği kesilir.
Mezuniyet
MADDE 29 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olabilmek için bu Yönetmelik hü-

kümlerinde yer alan tüm koşulların başarıyla sağlanması ve genel not ortalamasının 4,00 üze-
rinden 3,00 ve üzeri olması zorunludur. 

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyetle ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.
Lisansüstü programların süresinden önce mezuniyet
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında 60 AKTS, tezli yüksek lisans

programlarında 120 AKTS, doktora programlarında 240 AKTS ve lisans derecesiyle yapılan
doktora programlarında 300 AKTS tamamlanmadan mezun olunamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak yeni bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını
sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç ders
dönemini izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenci öğrenim süresi içinde aldığı dersler ile
bir seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen
toplam en az 120 AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(4) Öğrenci danışmanının onayı ile Üniversitedeki enstitülerde veya anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan
lisansüstü programlardan en çok iki tane ders alabilir.

(5) Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlayabilmesi için, almış olduğu kredili
derslerini ve seminer dersini başarması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00
olarak gerçekleşmesi gerekir. Öğrenci, bu şartların gerçekleştiği dönemi izleyen yarıyılın ba-
şından itibaren her yarıyıl tez çalışması dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

Başvuru ve şartları
MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değer-

lendirilme işlemleri, enstitü tarafından düzenlenir ve yürütülür.
(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde yapılır.
(3) Tezli yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların anabilim/anasanat

dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diploma-
ların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. 
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(4) Başvuru için adayların, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ve-
ya eşdeğeri puana sahip olmaları gerekir. 

(5) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, anabilim/anasanat dalı başkan-
lığının önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenen en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden
oluşan jüri tarafından bilimsel değerlendirme sınavına tabi tutulur. 

(6) Tezli yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan adayların başarılı sayılabilmesi
için; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u,  bilimsel değerlendirme sınavı
notunun %40’ı alınarak elde edilecek puanların toplamı en az 65 olmak şartı ile en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri ye-
dek olarak ilan edilir.

(7) Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya bilimsel değerlendirme sınavı puanı
50’nin altında olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sınav jürisi sınav soruları ve evrakının
kayıt altına alınması ile enstitüye tesliminden sorumludur. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme
sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir.

(8) Tezli yüksek lisans programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, tez, proje
ve öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre
MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not orta-
lamasını sağlayamayan, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez
savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez önerisi
MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında, öğrenci danışmanıyla beraber

belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı
ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez çalışması konusu üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler de anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir. 

(3) Enstitülere sunulan tez önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması ve
deney gibi yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) de-
neysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise ilgili etik kurul kararının
da eklenmesi zorunludur.

Tezin sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporu alınır. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi
ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluş-
ması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.
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(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat  dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

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

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

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

(10) İntihal raporu oranını EYK belirler. 
(11) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi ve tez savunma sınavı tarihi, danışman ve

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile belirlenir. 
(12) Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yapılamayan

tez savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından
enstitüye bildirilir. Bu durumda enstitü tarafından, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak
üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(13) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-
mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler enstitü tarafından davet edilir. İkinci kez topla-
namayan jüriler konusunda yapılacak işleme, EYK karar verir.

(14) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-
lemler, enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(15) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında
mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı
verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 36 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. EYK  talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri
komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir.

Başvuru ve şartları

MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına başvurular ve başvuruların değer-

lendirilme işlemleri, enstitü müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(2) Başvurular, başvuru ilanında belirtilen belgelerle başvuru süresi içinde yapılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, anabilim/anasanat

dalının öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olmaları, yurt dışından alınmış olan diploma-

ların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES’e girmiş olma şartı

aranmaz.  

(5) Tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, ders planları, yeterlik sınavı ve öğ-

renci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Ders yükü ve dönem projesi

MADDE 39 – (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.  Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başa-

rısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Uzaktan eğitim programlarında derslerin işlenmesine ilişkin hususlar, ilgili mevzuat

hükümleri ve Senato kararlarına göre yürütülür.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, proje ve

öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

Diploma

MADDE 41 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğren-

ciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü

anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
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(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayı-

labilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 42 – (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) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen

bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-

lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en

az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300

AKTS kredisinden oluşur.

(4) Doktora programına kabul edilen öğrenciler öğrenim süresi içinde aldığı tüm derslerden,

seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi olmak üzere mezuniyeti için belirlenen

AKTS kredisini almak ve başarılı olmak zorundadır.

(5) Öğrenci danışmanının onayı ile Üniversitedeki enstitülerde veya anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile farklı üniversitelerdeki enstitülerde yer alan

lisansüstü programdan en fazla iki,  lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler ise en fazla dört

ders alabilir.

(6) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri ile ilgili

hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(7) Doktora programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre doktora prog-

ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslara

göre yürütülür.

(8)  Lisans dersleri ders yükünden ve doktora kredisinden sayılmaz.

(9) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Başvuru ve şartları

MADDE 43 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların, anabilim/anasa-

nat dalı akademik kurulunun öngördüğü bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip

olmaları, yurt dışından alınmış olan diplomaların denkliklerinin YÖK tarafından onaylanmış

olması gerekir.

(2) Doktora programına yüksek lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en

az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya ALES’e eşdeğer puanının

en az 60 olması şartı aranır.
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(3) Doktora programına lisans diplomasıyla başvuranlarda, 4,00 üzerinden en az 3,50

lisans not ortalamasına sahip olması ve ALES veya eşdeğeri puanının en az 85 olması şartı

aranır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul

edilen   yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından

en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(5) Doktora programına müracaat eden adayların başarı notu, ALES puanının %50’si,

lisans mezuniyet notunun %10’u,  bilimsel değerlendirme sınavı notunun %40’ı alınarak he-

saplanır. Elde edilecek puanların toplamı en az 75 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan

başlamak üzere kontenjan sayısınca öğrenci başarılı sayılır ve diğerleri yedek olarak ilan edilir.

Sınav jürisi, sınav soruları ve evrakının kayıt altına alınması ile enstitüye tesliminden sorum-

ludur. Bilimsel değerlendirme sınavına girmeyen veya sınav puanı 60’ın altında olan adaylar

başarısız sayılır. Sonuçlar, bilimsel değerlendirme sınavı bitiminden sonra enstitüye bildirilir

ve enstitü tarafından ilan edilir.

(6) Adayların başarı notları, yüksek lisans diploması ile başvuranlar için en az 75, lisans

diploması ile başvuranlar için en az 85 olmak şartı ile en yüksek puan alan adaydan başlamak

üzere sıralanır, adaylar anabilim/anasanat dalı için ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir.

(7) Doktora programının yürütülmesi, ders plan, program, sınav, yeterlik, tez, proje ve

öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 44 – (1) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için

doktora başvuru şartlarına ilaveten;

a) Tıp Fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakül-

teleri lisans diplomasına veya Senato kararı ile belirlenen yüksek lisans veya lisans diplomasına

sahip olması,

b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvu-

ranların en az 60, lisans diplomasıyla başvuranların 85 standart puan veya GRE, GMAT veya

benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 60 temel tıp puanına

sahip olması,

gerekir.

(2) Temel tıp puanı, TUS Temel tıp bilimleri testi–1 bölümünden elde edilen standart

puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması

ile elde edilir.

(3) İlgili enstitüye, Senatonun karar alması hâlinde yalnız temel tıp puanı veya ALES

puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurulara ilişkin esaslar

MADDE 45 – (1) Klinik tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için

doktora başvuru şartlarına ilaveten;

a) Tıp Fakültesi, eğitim süresi beş yıl olan eczacılık, diş hekimliği ve veteriner fakül-

teleri lisans diplomasına veya Senato kararı ile belirlenen yüksek lisans veya lisans diplomasına

sahip olması,
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b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması ile başvu-

ranların en az 60, lisans diplomasıyla başvuranların 85 standart puan veya GRE, GMAT veya

benzeri bir sınavdan YÖK tarafından eşdeğer kabul gören bir puana veya 60 klinik tıp puanına

sahip olması,

gerekir.

(2) Klinik tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi–1 bölümünden elde edilen stan-

dart puanın 0,3; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,7 ile çarpılarak top-

lanması ile elde edilir.

(3) İlgili enstitüye, Senatonun karar alması hâlinde yalnız klinik tıp puanı veya ALES

puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.

Süre

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

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya 4,00 üze-

rinden en az 3,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 47 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine

sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Doktora programında almış olduğu tüm kredili derslerini

ve seminer dersini başarıyla tamamlayan, 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasını

sağlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bir öğrenci yeterlik sınavına

mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere yılda en fazla iki kez girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına

girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik

takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu enstitüye yapar. Belirlenen tarih dı-

şında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Sınava girmesi gerektiği halde dilekçe ile

başvurmayan öğrenci o yarıyıl için sınav hakkını kullanmış sayılır. Yeterlik sınavıyla ilgili

diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
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(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat

dalında görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş ki-

şilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Anabilim/anasanat dalı baş-

kanı, yeterlik komitesinin doğal başkanıdır. Komitenin görev süresi üç yıldır ve üyeler bir son-

raki dönemde tekrar görevlendirilebilir.

(5) Doktora yeterlik komitesi, doktora yeterlik sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve

değerlendirmek amacıyla, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl

ve biri anabilim/anasanat dalından diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere

iki yedek öğretim üyesini EYK’ya önerir. Danışmanın oy hakkı vardır. Doktora yeterlik sınav

jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sı-

navda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sı-

navdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı

ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız ol-

duğuna salt çoğunlukla karar verir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını iz-

leyen üç gün içinde tutanakla birlikte sınav evrakı enstitüye gönderilir.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(8) Doktora yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/ders-

ler almasını isteyebilir. Öğrenci, yeterlik sınav jürisi tarafından belirlenen dersleri başarmak

zorundadır.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı

ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Geçiş işlemi, öğrencinin talebi

doğrultusunda kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalının yüksek lisans programına EYK’nın

onayı ile gerçekleşir.

(10) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci aynı yarıyıl içerisinde tez önerisi savunma

sınavına giremez.

Tez izleme komitesi

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanının görüşü,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-

mitesi 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. 

(3) Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının tez konusu ile uyumlu olması

gerekir. Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.

İkinci tez danışmanının olması durumunda dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın

katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin oluşmasından sonraki yarıyıllarda, danışmanın ve anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK’nın onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini,

tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, danışmanının kontrolünde tez önerisi

ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden on beş

gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Tez önerisi düzeltme kararı verilen öğrenciye, bir ay

süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar,

anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla

bildirilir ve EYK kararı ile kesinleşir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına

sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam

etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay

içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunma sınavına geçerli bir mazereti olmaksızın en geç altı ay içinde

girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

(7) Enstitülere sunulan tez önerileri, insandan anket, mülakat, odak grup çalışması, de-

ney gibi yollarla veri toplanmasını ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) de-

neysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılmasını öngörüyor ise ilgili etik kurul kararının

da eklenmesi zorunludur.

Tez çalışması ve tez izleme sınavları

MADDE 50 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getiren bir dok-

tora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

(2) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, tez çalışması faaliyetleri

ile ilgili olarak her yıl mart/nisan ve ekim/kasım aylarında birer kere olmak üzere yılda iki kez

toplanır.

(3) Öğrenci, tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir

rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapı-

lacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunum ve savunması

yapılır.

(4) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-

dirilir. Karar anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde tu-

tanakla enstitüye bildirilir.
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(5) Enstitü tarafından kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti bulunmadan enstitüye

süresi içinde rapor sunmayan öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır. 

(6) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-

yarak, tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bu-

lunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden

tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite

konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor

EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde,

EYK karar tarihi itibariyle en geç altı ay içerisinde öğrenci yeniden tez önerisi savunma sına-

vına girer.

(8) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi

vermek ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları

Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde

sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için son tez izleme raporunun başarılı bulun-

ması koşuluyla en az üç başarılı tez izleme raporu sunulması ve bu Yönetmelikle belirlenen

doktora mezuniyeti için yayın koşulunu sağlamış olması gerekir.

(3) Öğrenci, tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde de düzeltmeyi

yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ve yazım kılavuzuna

uygun olduğuna ilişkin görüşü, yayın koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin intihal

yazılım programı raporu ile birlikte ciltlenmemiş tezi enstitüye teslim eder. İntihal raporu ora-

nını EYK belirler.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve EYK onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri

ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.

Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi, her öğrenci için EYK kararı ile kesinleşir ve görevlendirilir.

(5) Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde danışman tarafından yapılan ince-

leme ve varsa eksikliklerin giderilmesinden sonra enstitüden tezini teslim alır ve savunma sınav

tarihinden en az bir ay önce yedek üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. 

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
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gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde

gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-

rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş

olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 46 ncı maddenin dördüncü fıkrasına

göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Enstitü tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı yapılamayan tez

savunma sınavı bir tutanak ile tespit edilerek anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından ens-

titüye bildirilir. Bu durumda enstitü tarafından, bu tarihi izleyen on beş gün içinde yapılmak

üzere yeni bir tez savunma sınav tarihi belirlenir.

(9) Jüri toplantıları eksik üyeli yapılamaz. Jüri toplantısına mazereti nedeniyle katıla-

mayan asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler davet edilir. İkinci kez toplanamayan jüriler ko-

nusunda yapılacak işleme EYK tarafından karar verilir.

(10) Tez jürisinin oluşturulmasından, jürinin toplanmasına kadar geçen süreçle ilgili iş-

lemler, enstitü tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(11) İkinci kez yapılan savunma sınavı, izleyen yarıyılda gerçekleştiği takdirde öğrenci,

o yarıyıla kayıt yaptırmak zorundadır.

(12) Tez savunma sınavına ilk hakkında veya düzeltme kararından sonraki hakkında

mazeretsiz katılmayan öğrenci, tez savunmasından vazgeçmiş sayılır, tezi hakkında ret kararı

verilir ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(13) Tez savunma sınavından başarılı olan öğrencinin, jüri üyelerinin de önerileriyle

son haline getirilmiş tezini, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş

ve jüri üyeleri tarafından imzalanmış olarak en az on kopyasını ve elektronik formattaki iki

adet CD/DVD kaydını, tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim

etmesi gerekir. Bu yükümlülükleri yerine getiren öğrencinin EYK tarafından mezuniyetine ka-

rar verilir. Enstitüden, talep etmesi halinde teslim süresi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu

süreler sonunda koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplo-

masını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü

ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 52 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye

gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya

hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları

yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik

haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK

tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrenci mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tara-

fından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir

kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK

Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI 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) Sanatta yeterlik programı, ders, yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez/eser çalışması

önerisi, sanatta yeterlik tez/eser çalışması ve savunma sınavından oluşur.

(3) Sanatta yeterlik programına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için 21 kredi değerinden az, 36 kredi değerinden çok olmamak ve 60 AKTS’den az olmamak

şartıyla en az yedi adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi

çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 240 AKTS’den oluşur. Sanatta yeterlik programına li-

sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise 42 kredi değerinden az, 60 kredi değerinden

çok olmamak şartıyla, en az 14 adet kredili ders ile uygulamalar, tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil gibi çalışmalar olmak üzere toplamda asgari 300 AKTS’den oluşur. 

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK

onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi

ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için

en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Gelişim ve Öğrenme ile Öğretimde Planlama ve Değerlendirme dersleri ile ilgili

hususlar Senato tarafından düzenlenir.

(6) Sanatta yeterlik programları, enstitünün teklifi ile yurt içi ve yurt dışı entegre sanatta

yeterlik programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar, YÖK tarafından belirlenen

esaslara göre yürütülür.

(7) Lisans dersleri ders yükünden ve sanatta yeterlik programı kredisinden sayılmaz.

(8) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru şartları ve değerlendirme

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuvar mezunları

ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans dere-

cesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle başvu-

ran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 85 puana sahip olmaları gerekir.
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(2) Sanatta yeterlik çalışmasına yüksek lisans diplomasıyla başvuranların, 4,00 üzerin-

den en az 3,00 yüksek lisans not ortalamasına; lisans diplomasıyla başvuranların ise 4,00 üze-

rinden en az 3,50 lisans not ortalamasına sahip olması gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. 

(4) Yüksek lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde bilimsel de-

ğerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı no-

tunun, 60 puandan az olmamak şartıyla ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olanlarda ALES

notunun %50’si, yabancı dil puanının %10’unun, mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi

şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının %30’unun, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun

toplamı en az 65 puan; ALES puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil pua-

nının %10’unun, bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde

yapılan yeterlik sınavı puanının %80’inin, yüksek lisans not ortalamasının %10’unun topla-

mının en az 65 puan olması gerekir.

(5) Lisans derecesi ile başvuran adayların öğrenciliğe kabulünde ise ALES puanı ile

başvurma zorunluluğu olanlarda ALES notunun %50’sinin, yabancı dil puanının %10’unun,

bilimsel değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik

sınavı puanının %30’unun, lisans not ortalamasının %10’unun toplamı en az 65 puan; ALES

puanı ile başvurma zorunluluğu olmayanlarda yabancı dil puanının %10’unun, bilimsel değer-

lendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelenmesi şeklinde yapılan yeterlik sınavı puanının

%80’inin, lisans not ortalamasının %10’unun toplamının en az 85 puan olması gerekir.

(6) Sanatta yeterlik programının yürütülmesi, ders, plan, program, sınav, tez, proje ve

öğrenci alımıyla ilgili diğer usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Süre

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin

derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-

kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami

süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edi-

lenler için altı yarıyıldır. Bu süreler sonunda almış olduğu tüm kredili derslerini başarı ile ta-

mamlayamayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalaması sağlayamayan öğrencinin

enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmalarını tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilip on iki veya lisans

derecesi ile kabul edilip on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile

ilişiği kesilir.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                               2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142



(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli

kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-

zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

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

ser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili Senato tarafından kabul edilen

yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışma-

larını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-

malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.

Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-

lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte

karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını da-

nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı

olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının

önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere

danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy

hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının

sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü

öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,

sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla

kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler

başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı iz-

leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başa-

rısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması

hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden

savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilme-

yen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul

edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı

olamayanlar için talepleri halinde 55 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek

lisans diploması verilir.

(7) Sanatta yeterlik çalışmaları ve sonuçlandırılmasıyla ilgili diğer hususlar Senato ta-

rafından belirlenir.
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Sanatta yeterlik diploması

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

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen

bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının

teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde

ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması

almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu

koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği ke-

silir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 58 – (1) Lisansüstü program öğrencilerinin disiplin iş ve işlemlerinde Yük-

seköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Öğretim elemanı ve idari personel niteliğini taşıyan öğrenciler hakkında ise

21/8/1982 tarihli ve 17789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Yö-

netici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Tebligat

MADDE 59 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda Üniversite/enstitü ta-

rafından web sayfasında yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki

diğer bireysel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra

yazılı bildirimle değiştirilen elektronik adresine e-posta yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,

20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim

Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eği-

tim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri

ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 61 – (1) 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kah-

ramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.
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Diğer hükümler

MADDE 62 – (1)  Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin

usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programların tüm eğitim ve öğretim faaliyetleri, ilgili programın açıldığı

yerleşkede yürütülür.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü

programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin ikinci fıkrası uygulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kaydını yaptırmış olan tezli yüksek

lisans ve doktora öğrencilerinden tez aşamasında bulunanlar, 20 nci maddenin beşinci fıkra-

sında yer alan zorunlu dersten sorumlu değildir.

(4) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından önce kayıt yaptıran lisansüstü öğrencileri

için süreler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversi-

tesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 31/07/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-97

Konu : Taşınmaz Satışı
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2015/585 

Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Köso 

ve Emine'den olma Pütürge 20/05/1972 doğumlu Malatya - Pütürge - MeĢedibi nüfusuna kayıtlı 

olup ifadesinde Kazım Karabekir Mahallesi Cumartesi Pazarı Sokağı No: 25 D: 1 Esenler - 

Ġstanbul adresinde oturduğunu bildirilen Ziyaddin MUTLU (TC No: 44404649410) hakkında 

TCK'nun 142 / 2-h, 62 / 1 maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair 

yokluğunda verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan edilen bu metnin 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde mahkememize vereceği veya baĢka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile 

veya sözlü beyanın Zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise 

müdürlüğe vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtayda 

temyizi mümkün olmak üzere temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 5585 

————— 

Esas No: 2016/565 

Yağma suçundan sanık Rahmi ve Selma'dan olma 24/02/1977 Ġstanbul doğumlu Ġstanbul - 

Fatih - Balat nüfusuna kayıtlı olup Mollagürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak 19 / 6 Fatih - 

Ġstanbul adresinde oturan Ümit BĠKKAN (TC No: 16352341500) hakkında mahkememizin 

görevsizliğine. dosyanın görevli Ġstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair 

yokluğunda verilen kararın tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan edilen bu metnin 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde mahkememize vereceği veya baĢka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile 

veya sözlü beyanın Zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise 

müdürlüğe vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Ġstanbul 

Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde itirazı mümkün olmak üzere itiraz edilmediği taktirde kararın 

kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 5586 

————— 

Esas No: 2010/262 

Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan sanık Mustafa Oktay ve ġükran oğlu 

29/12/1969 Bakırköy doğumlu Balıkesir - Havran - Tekke nüfusuna kayıtlı olup ifadesinde 

Horhor Caddesi Biraderler Apt. No: 17 - 16 Fatih / Ġstanbul adresinde oturduğunu bildirilen 

Ahmet Altuğ GÜNERAY (TC No: 29989157314) hakkında 213 Sayılı Yasanın 359/b-1 , 43/1, 

62/1 maddesi gereğince 25 Ay Hapis cezası ile 3'er kere ayrı ayrı cezalandırılmasına dair 

yokluğunda verilen kararın ve Katılan Ġstanbul Muhakemat Müdürlüğü vekili tarafından verilen 

29/06/2016 tarihli temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı 

Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Resmi Gazete’de ilan edilerek ilan edilen bu metnin 

yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, ilan tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde mahkememize vereceği veya baĢka mahkemeler vasıtasıyla göndereceği dilekçe ile 

veya sözlü beyanın Zabıt katibine yapılarak tutanağa geçirtilmek suretiyle Cezaevinde ise 

müdürlüğe vereceği dilekçe ile ya da sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtayda 

temyizi mümkün olmak üzere temyiz edilmediği taktirde kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan 

olunur. 5587 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SU ARAMA SAHALARI  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Ġhale Konusu; 

Ġlimiz sınırlarında bulunan ve aĢağıda yeri, alanı ile Ģartnamesinde koordinatları verilen 

jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 

Mineralli Sular Kanununun 10 uncu maddesi (c) fıkrası ve Uygulama Yönetmeliğinin 17’nci 

maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü 

ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 

2 - Ġhale edilecek sahalar; 

2.1- Kızılcahamam Ġlçesi, ÜçbaĢ Mahallesi sınırlarında 4800,00 hektarlık jeotermal 

sondaj kaynak arama sahası (jeotermal kaynak arama ruhsatı içerisinde Y: 472619, X: 4475388 

koordinatlarında 2716 metre derinlikte, 9.17 lt/sn verime sahip 63 derece sıcaklığında bir 

jeotermal kuyu bulunmaktadır) 

2.1 a) Muhammen bedeli : 1.763.159,00 TL 

2.1 b) Geçici teminatı : 52.894,77 TL 

2.1 c) Ġhale tarihi : 22.08.2017 Saat: 10:00 

2.2- Kazan Ġlçesi sınırlarında 3412,00 hektarlık doğal mineralli su arama sahası, 

2.2 a) Muhammen bedeli : 30.000,00 TL 

2.2 b) Geçici teminatı : 900,00 TL 

2.2 c) Ġhale tarihi : 22.08.2017 Saat: 11: 00 

2.3- Sincan Ġlçesi sınırlarında 779,90 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası, 

2.3 a) Muhammen bedeli : 30.000,00 TL 

2.3 b) Geçici teminatı : 900,00 TL 

2.3 c) Ġhale tarihi : 22.08.2017 Saat: 11:20 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE ġARTNAME TEMĠNĠ: 

3.1 ġartname temini: ġartname, Varlık Mahallesi Tazminat Caddesi No: 67/B Blok 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünden 100 TL karĢılığında 

temin edilebilir veya aynı yerde ücretsiz olarak görülebilir. ġartname bedeli BaĢkanlığımız T.C. 

Ziraat Bankası Ankara Ulus Ģubesi TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 no’lu hesaba 

yatırılacaktır. 
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3.2. Ġhalenin yapılacağı yer: Ġhale, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No: 67/B Blok 

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3.3. Tekliflerin verileceği yer; Varlık Mahallesi Tazminat Caddesi No: 67/B Blok-

Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Ankara Valiliği, Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 

BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünde Ġhale Komisyon 

BaĢkanlığına yukarıda belirtilen ihale saatinden önce verilecektir. 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

4.1 Gerçek kiĢi istekliler için; 

a) Adres beyannamesi, 

b) T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı fotokopisi, 

c) Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2 Tüzel KiĢiliğe haiz Ġstekliler için; 

a) Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2017 

yılında alınmıĢ Oda kayıt belgesi  

b) Noter tasdikli imza sirküleri 

c) Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası beyanı veya vergi levhası, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler,  

e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi. 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

4.3 Ortak Belgeler; 

a) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın BaĢkanlığımızın 

T.C. Ziraat Bankası Ulus ġubesi’nde bulunan TR56 0001 0006 8369 3827 0750 05 nolu hesabına 

yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat mektubu, 

b) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin noterden alınmıĢ vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi, 

c) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka makbuzu, 

5 - Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 6901/1-1 
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14 KALEM ÇEVRE VE GÜVENLĠK SĠSTEMĠ MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ihtiyacı 14 Kalem Çevre ve Güvenlik 

Sistemi Malzemesi, Teknik ġartnamesine ve Huawei marka/modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte markasının, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6955/1-1 
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YÜZME GÖZLÜĞÜ VE BONE SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu Komutanlığı ihtiyacı 

―Yüzme Gözlüğü ve Bone‖ Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan 

idari Ģartname ve marka-model bilgilerine uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin ww.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup. BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130,- TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf iç zart) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/08/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6973/1-1 
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2017/2018 KAMPANYA DÖNEMĠ KARAYOLU PANCAR NAKLĠYE HĠZMETĠ ĠġĠ  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanya döneminde Toplam 20.000 ton pancarın Kovancılar 

Ziraat Bölge Ģefliği kantarından Elazığ ġeker Fabrikası Merkez Kantarına karayolu ile nakliyesi 

ġartname ve SözleĢme esaslarına göre Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık Ġhale Usulü ile 

yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle 

sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSĠLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE 

devam edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/377726 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : YurtbaĢı Beldesi / Elazığ  

b) Telefon ve faks numarası : 0 424 251 28 75 – 79 / 0 424 251 24 14  

c) Elektronik posta adresi  : -----  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya döneminde Toplam 20.000 ton 

pancarın Kovancılar Ziraat Bölge ġefliği kantarından 

Elazığ ġeker fabrikası merkez kantarına karayoluyla ile 

nakliyesi hizmeti. Nakliye yapılacak kantar ve sevk 

programı ihale dokümanı ekinde verilecektir. 

b) Yapılacağı yer : Elazığ ġeker Fabrikası (Ġhale dokümanında belirtilen 

kantarlardan) 

c) ĠĢin süresi : Fabrikanın kantar açılıĢ tarihinden itibaren baĢlayıp 

kampanya bitiĢ tarihine kadar devam edecektir. 

3 - Ġhalenin  

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

b) Tarihi ve saati : 11.08.2017 cuma günü – Saat;14.00 

4 - Ġhale dokümanı Elazığ ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (YurtbaĢı Beldesi Elazığ) 

adresinde görülebilir ve (KDV Hariç) TL. 118,00- (Yüz TürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin 

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

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Diğer Hususlar:  

ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6910/1-1 
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TOZ X - IġINI YÜKSELTĠLMESĠ ĠÇĠN; 1’ER ADET DEDEKTÖR, DĠFRAKSĠYON OPTĠĞĠ, 

ĠNCE FĠLM OPTĠĞĠ, X - IġIN TÜPÜ SATIN ALINACAKTIR 

Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminden: 

Toz X - IĢını Yükseltilmesi Ġçin; 1’er Adet Dedektör, Difraksiyon Optiği, Ġnce Film 

Optiği, X-IĢın Tüpü alımı iĢi, 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/379997 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 202 23 56 - 0 312 202 23 58 

c) Elektronik posta adresi : bap.ihale@gazi.edu.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Toz X - IĢını Yükseltilmesi Ġçin; 1’er Adet Dedektör, 

Difraksiyon Optiği, Ġnce Flim Optiği, X-IĢın Tüpü Alımı 

 

Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

1 Dedektör 1 adet 

2 Difraksiyon Optiği 1 adet 

3 Ġnce Film Optiği 1 adet 

4 X - IĢını Tüpü 1 adet 

 

b) Teslim yeri : Gazi Üniversitesi Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama 

ve AraĢtırma Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasından itibaren 90 (Doksan) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2017 Pazartesi günü, 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. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösteren 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. Ġdare Ģartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Saymanlık ya da 

Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Ġmalatçılığı/Yetkili satıcılığı gösteren belgeler, 

1) Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeler, 

2) Ġstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler veya yetkili temsilci 

ise yetkili temsilci olduğunu gösteren belgeler, 

3) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıda ki belgelerin yanı 

sıra, serbest bölge faaliyet belgesi verilecektir. 

4.2.2. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları, 

Teklif edilen malların ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek için 

teknik bilgilere ait doküman, katalog, fotoğraf vb. materyaller verilecektir. 

4.2.3. Teklif edilen malların marka ve model beyanı, 

4.2.4. Teknik ġartnameye cevap (ġartnamenin bütün maddelerine yazılı olarak) 

verilecektir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1- Ġhale dokümanı Gazi Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 

Teknikokullar/ANKARA adresinde görülebilir ve Gazi Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının T.C. Halk Bankası Kampüs ġubesi nezdinde bulunan Hesap No: 1294-06100001 

ve/veya TR20 0001 2001 2940 0006 1000 01 ĠBAN numarasına 75.- Türk Lirası yatırılarak alınan 

dekont karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler 14.08.2017 Pazartesi günü, saat: 14:00’a kadar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri Birimi 06500 Teknikokullar/ANKARA adresine elden teslim 

edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhalemiz 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01.12.2003 tarih ve 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 6896/1-1 
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TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 
1 - Encümen Kayıt No : 1951 
2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler : 
a) Ġli : Ġstanbul 
b) Ġlçesi : Eyüp 
c) Mahallesi/Mevkii : Alibeyköy/Kemerburgaz Cad. 
d) Pafta No : --- 
e) Ada No : 364 
f) Parsel No : 8 
g) Yüzölçümü : 153 m² 
h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 
ı) Halihazır : BoĢ 
j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 
k) Ġmar Durumu : Ticaret + Konut Alanı 
l) Cinsi : Arsa 
3 - Muhammen Bedeli : 1.989.000.-TL 
4 - Geçici Teminatı :      59.670.-TL 
5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 23 Ağustos 2017 - 13:00 
6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 
7 - Ġhale Usulü : Fonlar Ġhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık 

Teklif Usulü 
8 - Ġhale Ģartnamesi : Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde 

ücretsiz görülebilir. 
 FuatpaĢa Cad. No: 26 Mercan/ĠSTANBUL 
 Tel: 0212 455 33 30    Fax: 0212 449 51 07 
9 - ġartname Bedeli : 600.-TL 
10 - Ġhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
a) Gerçek kiĢinin Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdan sureti (Ġstanbul’da ikamet kaydı 

olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 
―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 
ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 

c) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 
Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 
mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 
beyannamesi. 

f) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat, 
g) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 
h) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen belgelerin 
verilmesi gerekmektedir.) 

i) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

11 - Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım sistemi 
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 
Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5  34134 Fatih/ĠSTANBUL) 
baĢvurmaları gerekmektedir. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur. 6904/1-1 
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SAKARYA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETĠMĠ TESĠSĠ PROJESĠ ĠġĠNĠN YAP-ĠġLET-

DEVRET MODELĠ KAPSAMINDA TÜM ĠSTEKLĠLER ARASINDA KAPALI  

TEKLĠF ALMA USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi Projesi'nin Yap-ĠĢlet-Devret Modeli ile yapılması, 

iĢletilmesi ve Devredilmesi ĠĢi’nini halesi; 07/09/2017 tarih PerĢembe günü saat 14:30'da Sakarya 

BüyükĢehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda, Görevlendirme Komisyonu huzurunda tüm 

istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır. 

2 - Ġhalenin Konusu: Yüksek Planlama Kurulu’nun 18/07/2017 tarih ve 2017/T-9 sayılı 

kararına dayalı olarak Sakarya BüyükĢehir Belediye’sine ait Adapazarı Ġlçesi Tekeler Mahallesi 

sınırları dahilinde 200.074,44 m2 alanda; Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi kurulması, iĢletilmesi 

ve sözleĢme süresi sonunda Tesisin her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalıĢır, 

kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak Ġdare'ye devredilmesi ve kurulacak olan Entegre Katı 

Atık Yönetimi Tesisi ile aynı alana komĢu, mevcut düzenli depolama alanının iĢletilmesi ve 

mevcut sahadaki depo gazının toplanarak, enerji üretilmesi iĢinin 3996 Sayılı Kanun ve 

2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ihale edilmesi ĠĢi’dir. 

3 - Ġstekliler; ihale dosyasını 07/08/2017 tarihinden itibaren Güllük Mah. Adnan 

Menderes Cad. Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi karĢısı Adapazarı/SAKARYA adresinde bulunan 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı, Atık Yönetimi ġube Müdürlüğünde bedelsiz olarak 

görebilirler. Ġhaleye iliĢkin ihale dosyası satıĢ bedeli (KDV Dahil) 15.000,00-TL (onbeĢbin Türk 

Lirası)'dir. Ġhaleye iĢtirak etmek isteyen istekliler, dosya bedelini Strateji GeliĢtirme Dairesi 

BaĢkanlığı Muhasebe ve Finansman ġube Müdürlüğü BaĢveznedarlığı Veznesine yatırılmasını 

müteakip, aldıkları makbuz karĢılığında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı'na müracaat 

ederek ihale dosyasını alabileceklerdir. 

4 - Söz konusu iĢe ait Geçici Teminat Tutarı 3.000.000,00-TL (üçmilyonTürkLirası)’dır. 

Teminat olarak kabul edilecek değerler, Teklif verme Ģartnamesinin 6. Maddesinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġstekliler teklifleri ile birlikte ihale Ģartnamesi ve eklerini (Uygulama SözleĢme 

Tasarısı dâhil) imzalayarak 07/09/2017 tarihi perĢembe günü, en geç saat 14:30’a kadar, sıra 

numaralı alındılar karĢılığında Kavaklar Cad. No: 7   54100 Adapazarı/SAKARYA adresinde, 

bulunan Encümen Toplantı Salonunda Görevlendirme Komisyonu BaĢkanlığı'na elden teslim 

edilecektir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu'nun 

saat ayarı esastır. 

6 - Ġhale Konusu iĢte, Görevli ġirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için 

Hazine garantisi verilmeyecektir. 

7 - Ġhaleye katılacaklarda aranılacak Ģartlar, iĢe ait teklif verme Ģartnamesinde 

belirtilmiĢtir. 

8 - Anılan iĢ 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir. 

9 - Ġdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup idare'nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında Ġdare'den talepte bulunamazlar. 

Ġlan olunur. 6907/1-1 
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KĠREÇ TAġI ĠSTĠHRAÇ VE NAKLĠYE HĠZMET ALIMI ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

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

Fabrikamız Kireç TaĢı istihraç ve Nakliye Hizmet Alımı ĠĢi açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2017/373807 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : ġeker Fabrikası Müdürlüğü -Alpullu/KIRKLARELĠ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: 0288 523 22 40 (5 Hat), Faks: 0288 523 12 60 

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 yılı kampanya dönemi ihtiyacı ±%20 

toleranslı 3.000 ton kireçtaĢının Fabrika sahasına 

görevlilerce gösterilen yere, tarif edilecek Ģekilde istif 

edilmek suretiyle tesellüm edilmesi iĢin miktarını teĢkil 

eder. 

b) Yapılacağı yer : Alpullu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢin tahmini süresi 25 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Alpullu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 14.08.2017 Pazartesi günü, Saat 10:00 

4 - Ġhale, Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren tüm yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

6 - Ġhale dokümanı Alpullu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 118,00 TL karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

7 - Teklifler, 14.08.2017 Pazartesi günü, saat 10:00’a kadar Alpullu ġeker Fabrikası-

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

(Postadaki gecikmelerden Ġdare sorumlu tutulmayacaktır.) 

8 - Ġhaleye kısmi teklif verilemez. 

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

yapılan istekliyle iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

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 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

12 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6918/1-1 
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KÖMÜR NUMUNE ALMA VE KÖMÜR NUMUNE BÖLÜCÜ CĠHAZI ALIMI ĠġĠ AÇIK 

ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/383175 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü  

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14 06100   YeniĢehir/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 312 458 5500 

  Faks: 0 312 458 5800- 458 58 01 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 adet Kömür Numune Alma Cihazı ve 1 adet Kömür 

Numune Bölücü Cihazı 

b) Teslim yeri : Kömür Numune Alma Cihazları: Afyon, Alpullu, Bor, 

Elbistan, 

  Ilgın, Kastamonu, Susurluk ve Yozgat ġeker Fabrikalarına 

  Kömür Numune Bölücü Cihazı: Elbistan ġeker Fabrikasına 

c) Teslim tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

MithatpaĢa Cad. No: 14 06100   YeniĢehir / ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15.08.2017 Salı günü, Saat: 14.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanları MithatpaĢa Caddesi No: 14 06100 YeniĢehir/ANKARA adresindeki 

Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ.Genel Müdürlüğü Satınalma Servisinde görülebilir ve Ģartnameler 

TL/Tk.100,00 (Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 15.08.2017 Salı günü, saat 14.00’e kadar MithatpaĢa Caddesi No.14 06100 

YeniĢehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

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

bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 
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ġEKER AMBARI TAHMĠL TAHLĠYE HĠZMETLERĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

ġeker Ambarı Tahmil Tahliye Hizmetleri iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/384825 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ  

c) Telefon ve Faks Numarası : 0436 215 12 80   Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ġeker Ambarlarında; Kampanya Döneminde ± % 20 

Toleranslı 2 3 Ay süreli Günlük 42 KiĢi ile Kampanya 

Haricinde ise ± % 20 Toleranslı 9 Ay Süreli Günlük 6 KiĢi 

ile Tahmil Tahliye iĢine ait iĢçilik hizmetinin yürütülmesi,  

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve Saati  : 15.08.2017 Salı günü saat 10.00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü/MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dökümanı (KDV Dahil) 118,00 (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 15.08.2017 Salı günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 6963/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

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

Kireç ocağı Tesisinin Devreye Alınması ĠĢletilmesi ve Devreden Çıkarılması ĠĢlerine 

ĠliĢkin Hizmet Alımı Ġhalesi iĢi, T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına göre Açık Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/384912 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü 

b) Adresi : MuĢ Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUġ 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0436 215 12 80 Faks: 0436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ± % 20 toleranslı 6 Adet ĠĢçi ile 3 Ay boyunca Kireç 

ocağı Tesisinin Devreye Alınması ĠĢletilmesi ve Devreden 

Çıkarılması ĠĢlerine ĠliĢkin Hizmet Alımı iĢi (ĠĢin detayları 

Teknik ġartnamelerde belirtilmiĢtir) 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUġ 

b) Tarihi ve Saati : 15.08.2017 Salı günü saat 14:00  

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü / MUġ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karĢılığı 

aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler, 15.08.2017 Salı günü saat 14:00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası Müdürlüğü 

Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUġ adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 6964/1-1 
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ELEKTRĠK YERALTI ġEBEKESĠ, KAMERA SĠSTEMĠ, AG-YG ELEKTRĠK 
ġEBEKESĠ VE ENERJĠ NAKĠL HATTI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Giresun 2 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 
BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Giresun 2 Organize Sanayi Bölgesine ait, 
elektrik yeraltı Ģebekesi, kamera sistemi, AG-YG elektrik Ģebekesi ve enerji nakil hattı yapım iĢi, 
birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek 
suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Ġhsaniye Mah. Fatih Cad. No: 83/2 Bulancak/ 
GĠRESUN 

2 - Ġhale Konusu Yapım ĠĢinin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Elektrik yeraltı Ģebekesi, kamera sistemi, AG-YG 

elektrik Ģebekesi ve ENH yapım iĢi 
b) Yapılacağı Yer : Bulancak/GĠRESUN 
c) ĠĢe baĢlama Tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren 

en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 
baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin Süresi  :30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) KeĢif Bedeli (2017 TedaĢ B.F. ile) : 2.670.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    186.900 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 
nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 22/08/2017 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; 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 beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Giresun 2 Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Ġhsaniye Mah. Fatih 

Cad. No: 83/2 Bulancak / GĠRESUN adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6854/2-2 
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ENERJĠ NAKĠL HATTI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi 

alanına ait, Enerji Nakil Hattı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : YeĢilyalı Mah. Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 

Arsin/ TRABZON 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Enerji Nakil Hattı Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : Arsin/TRABZON 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 

yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 TEDAġ B.F. ile) : 3.500.500 TL 

f) Geçici Teminatı :    245.035 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 

nolu Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/08/2017- Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; 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 beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının YeĢilyalı Mah. 

Arsin OSB 9. Cad. No: 2/1 Arsin/TRABZON adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6899/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, GaziosmanpaĢa Mahallesi, 31PIVC pafta, 625 ada, 2 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine 

aykırı imalatları Yalova Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi BaĢkanlar Deri 

Kimyevi Ürünler Tekstil Hayvancılık ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Ġthalat Ġhracat Limited ġirketi’nin 

Yetki Belgesi Numarasının (0077311270504620); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürleri Ġlhan BAġKAN ve Ġlhami BAġKAN’ın Ģahıs Ģirketi olarak Ġl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belge numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile 

verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 26.07.2017 tarihli ve 10600 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/1/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, F36B16B4A pafta, 163 ada, 15 no.’lu 

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

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Hüseyin TAġKIN’ın Yetki Belgesi Numarasının (0055112036898321); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10617 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/2/1-1 

————— 

Elazığ Ġli, Merkez Ġlçesi, Yıldız Bağları Mahallesi, 170 ada, 257 no.’lu parsel üzerindeki 

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

hükümlere göre yerine getirmediği Elazığ Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Ġzzetoğulları Mob. Mad. ve ĠnĢ. San. Tic. Ltd. ġti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0023311521208611); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket Müdürü Nusret YILMAZ’ın yetki belge numarasının (0023110297125102) 1 (bir) 

yıl süre ile iptal edilmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10619 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Manisa Ġli, ġehzadeler Ġlçesi, GöktaĢlı Mahallesi 20M4B pafta, 519 ada, 27 no.’lu no.’lu 

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

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği ġehzadeler Belediye BaĢkanlığınca 

tespit edilen Yapı Müteahhidi Maksut BUDAK’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0045110382025320); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 26.07.2017 tarihli ve 10595 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/4/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Bergama Ġlçesi, Maltepe Mahallesi, J18-D-14-C-4-B pafta, 703 ada, 90 no.’lu 

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

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Bergama Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Muharrem DOYRANLI-MHG Yapı’nın Yetki Belgesi Numarasının 

(0035111222200620); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmıĢ mevcut iĢlerini tamamlaması 

dıĢında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10618 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/5/1-1 

————— 

Bursa Ġli, Nilüfer Ġlçesi, Fethiye Mahallesi, H21C05A3B pafta, 1824 ada, 2 no.’lu no.’lu 

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

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediye BaĢkanlığınca tespit 

edilen Yapı Müteahhidi Mustafa KORKMAZ’ın Yetki Belgesi Numarasının 

(0016110128273166); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 26.07.2017 tarihli ve 10596 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/6/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Merkez Ġlçesi, Kazım Karabekir Mahallesi, 21 pafta, 169 ada, 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 inci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 

imalatları Yalova Belediye BaĢkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi Öz Çetinler ĠnĢaat ve 

ĠnĢaat Malzemeleri Gıda Kuyumculuk Turizm TaĢımacılık Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin 

Yetki Belgesi Numarasının (0077315275302120); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü Alpaslan ÇETĠN’in Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belge numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile verilmemesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 26.07.2017 tarihli ve 10615 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/7/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, Karabağlar Ġlçesi, Günaltay Mahallesi, 21M4A Pafta, 33866 Ada, 1 no’lu 

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

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Karabağlar Belediyesince tespit edilen Yapı 

Müteahhidi ―BUĞLEM ĠnĢ. Hay. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0035315650893348); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Azat KUT‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

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

Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10610 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/8/1-1 

————— 

Ġzmir Ġli, ĠTOB OSB, 30J-1C-2D Pafta, 237 Ada, 6 no’lu Parseldeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı Ġmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre 

yerine getirmediği ĠTOB Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünce tespit edilen Yapı Müteahhidi 

―ĠZOYAPI Müh. ĠnĢ. Bilg. San. ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0035315399007648); 

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

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

ġirket müdürü olan ―Deniz AKGÜN‖e Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

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

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10611 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/9/1-1 

————— 

Samsun Ġli, Atakum Ġlçesi, Ġstiklal Mahallesi, 20Ġ-I-B Pafta, 8405 Ada, 9 no’lu Parseldeki 

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

hükümlere göre yerine getirmediği Atakum Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―ġeref 

TORUN‖un Yetki Belgesi Numarasının (0055110034118502); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10612 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/10/1-1 

————— 

Yalova Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Özden Mahallesi, 30Ö1A Pafta, 1723 Ada, 1 no’lu parsel 

üzerindeki yapıda 3194 sayılı Ġmar Kanununun 32 nci maddesine göre ruhsat ve eklerine aykırı 

imalatları Kadıköy Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi ―SAT Tur. ĠnĢ. Taah. Ġml. San. 

ve Tic. Ltd. ġti.‖nin Yetki Belgesi Numarasının (0077311249943121); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beĢ (5 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

Ġptalin Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

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

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım iĢi alamamasına,  

ġirket müdürü olan ―Suphi YILMAZ‖a Ģahıs Ģirketi olarak Ġl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 5 (beĢ) yıl süre ile verilmemesi ve Yapı Müteahhitliği 

BiliĢim Sistemi (YAMBĠS) kayıtlarına iĢlenmesine, 

Ġptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren baĢlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 25.07.2017 tarihli ve 10609 sayılı Olur’u ile karar verilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 6927/11/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 21.07.2017 Karar No: 7026 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : BaĢaranlar ĠnĢaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.ġ.  

• MERKEZĠ ve 

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Merkezefendi Caddesi No: 53 DENĠZLĠ 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 09.07.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 61.091 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Aydın, Denizli 

• PAFTA NUMARASI : M21-b 

KARAR: 

BaĢaranlar ĠnĢaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.ġ.’nin Aydın ve Denizli illerinde 

61.091 hektarlık M21-b 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. 

 6928/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Bekıran Petrol Ürünleri TaĢımacılık Harfiyat Gıda Hayvancılık Ticaret ve Sanayi Limited 

ġirketi istasyonunda 25/06/2015 tarihinde yapılan denetimde; otomasyon sisteminin kurulu 

olmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrasına ve 1240 

sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine; akaryakıt fiyat panosu mevcut 

olmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına 

ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendi hükümlerine aykırı 

olduğu ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların ilgiliyi haklı gösterecek gerekçeler 

olamayacağı anlaĢıldığından Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim ġirketi 

hakkında; otomasyon sisteminin kurulu olmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 

Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717 -TL tutarında, Akaryakıt fiyat panosu mevcut 

olmadığının tespit edilmesi nedeniyle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ve 

5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak 

Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında olmak üzere toplamda 

1.052.823-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 11/05/2017 

tarihli ve 7076-33 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Barbaros Hayrettin PaĢa Mah. Nazım Hikmet 

Blv. Newista Residence C Blok Kat:5 Daire:44 Esenyurt Ġstanbul ve Çamlık Mah. Dinç Sok. 

Muyar Plaza No:4 Kat:2 D:19 Ümraniye Ġstanbul adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ 

edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.052.823-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur. 6916/1/1-1 

————— 

Samsun Yolu 22.km (Ada:- , Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 

04.11.2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla 

sonlandırılmıĢtır.) kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi 

ve Ticaret Limited ġirketi’nin, 20/10/2014 tarih 343551 sayılı Fatura çerçevesinde, "Dağyaka 

Mahallesi Kartal Caddesi No:1/A (Ada No:25, Parsel No:1) Kazan / ANKARA" adresinde 

23/11/2011 tarih ve BAY/939-82/30272 numaralı bayilik lisansı (31.08.2015 tarihli 32859 sayılı 

kararla sonlandırılmıĢtır) kapsamında faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne yeniden satıĢ amaçlı satıĢ yaptığının tespit edilmesinin 5015 

sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrası, 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (g) bendine aykırılık teĢkil ettiği ve 
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süresi içerisinde yazılı savunma gönderilmediği anlaĢıldığından Ankapet Grup Petrol Akaryakıt 

Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, lisansın verdiği haklar dıĢında yeniden satıĢ 

amaçlı satıĢ yapması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ve (f) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve 

bu yöndeki 24/05/2017 tarihli ve 7094-43 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Küçük KayaĢ Mah. 

Samsun Devlet Yolu No:334 Mamak Ankara ve Samsun Yolu 22. Km. Kapı No: 334 Mamak 

Ankara adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 

yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur.  6916/2/1-1 

————— 

―AĢağı Yurtçu Mah. EskiĢehir Yolu Kenarı Kümeevleri No:74 Yenimahalle / ANKARA‖ 

adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 07/06/2013 tarih ve BAY/939-82/32707 numaralı bayilik 

lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ankara Çetin Akaryakıt Gıda Market ĠĢletmeciliği Nakliye 

Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin lisansına konu akaryakıt istasyonunda 

26/11/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara iliĢkin olarak, Makspet Akaryakıt 

Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin, BAY/939- 82/32707 numaralı bayilik lisansına 

konu akaryakıt istasyonunda istasyon otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeyerek ve/veya 

otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalıĢmasını engelleyecek müdahalelere karĢı gerekli 

tedbirleri almayarak ve otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı süresi içerisinde 

gidermeyerek ve istasyonda gerçekleĢtirilen akaryakıt alıĢ-satıĢ ve stok hareketlerini izlemeyerek 

5015 sayılı Kanunun 7 inci maddesinin altıncı fıkrası hükümleri ile 1240 sayılı Kurul Kararının 4 

üncü ve 5 inci maddesi hükümlerine aykırı hareket ettiği ve süresi içerisinde yazılı savunma 

gönderilmediği anlaĢıldığından Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt 

bendi uyarınca belirlenen 850.000-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢ ve 

bu yöndeki 01/06/2017 tarihli ve 7106-82 sayılı Kurul Kararı ilgilisine (Yeni Mahalle Ġsmet Ġnönü 

Bulvarı Prestij Plaza No:66/16 AKDENĠZ MERSĠN ve YeniĢehir Mah. Sümbül Sokak No:8/2 B-

410 Pendik/ĠSTANBUL adreslerine) gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 850.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, tebellüğ 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba 
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yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

Kararın bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine ilgili Ġdare 

Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının tebellüğ 

tarihini izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde 

%25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini 

takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 

sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi 

aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

olunur.  6916/3/1-1 

————— 

BaĢkanlık Makamının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı oluru; 11/09/2014 ve 25.03.2016 

tarihlerinde 14.07.2006 tarihli ve LPG-BAY/828- 20/05341 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı 

sahibi Aksay Petrol Ürünleri Tekstil Ticaret ve Sanayi Limited ġirketi'nin "ġeyhĢamil Mahallesi 

2. Sokağı No:4 MERKEZ - KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan denetimlerde tespit 

edildiği üzere (Tutanak: B-137706 - B-278967) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip 

sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 

baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 

inci maddesi hükümleri uyarınca Aksay Petrol Ürünleri Tekstil Ticaret Ve Sanayi Limited ġirketi 

nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı BaĢkanlık Makamı oluru ile 03.03.2017 tarih ve 10610 

sayılı görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan 

Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuĢtur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 12/04/2017-455 sayılı 

SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak belirlenen adresine tebligat yapılamamıĢtır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa denetim tarihinden önceki tarihli Sorumlu 

Müdür Belgesi) ile birlikte Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde 

gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat 

Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6916/4/1-1 

————— 

BaĢkanlık Makamı 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı oluru; 10/09/2014 tarihinde 

12.04.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/10190 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi 

Ekinözü Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin "Öztürk Mahallesi, 

KahramanmaraĢ Caddesi No:33 Ekinözü- KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan 

denetimlerde tespit edildiği (Tutanak : B- 060517) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip 

sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" 
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baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler 

Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 

inci maddesi hükümleri uyarınca Ekinözü Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı BaĢkanlık Makamı oluru ile 03.03.2017 tarih ve 

10610 sayılı görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan 

Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuĢtur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 26/04/2017-508 sayılı 

SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak, ilgilinin belirlenen adresine tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür 

Belgesi- Sorumlu Müdür SözleĢmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6916/5/1-1 

————— 

13/04/2017 tarihli ve 7027-9 sayılı Kurul Kararı uyarınca, ―Cumhuriyet Mahallesi 

(Ada:109, Pafta:p31d07d2d, Parsel:39) Büyükeceli Gülnar MERSĠN‖ adresinde 16/11/2012 tarih 

ve BAY/939-82/31773 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Fahri 

TĠTĠRĠNLĠ’nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 11/07/2015 tarihinde yapılan denetimde tespit 

edilen hususlardan;  

Fahri TĠTĠRĠNLĠ’nin; 

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali fiili ile 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 7 nci maddesinin (d) ve (f) 

bentlerine aykırı hareket ettiği, 

- Süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,  

anlaĢıldığından, Fahri TĠTĠRĠNLĠ hakkında,  

- 11/07/2015 tarihli ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı 

akaryakıt ikmali fiilinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ 

gereğince belirlenen 1.144.373,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 

- Ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal fiilinin 5607 sayılı Kaçakçılıkla 

Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan kaçakçılık suçlarından biri olması sebebiyle bu 

fiil için verilen idari para cezasına karĢı yargı yoluna baĢvurulması 5015 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca tahsil iĢlemlerini durdurmayacağına, 

karar verilmiĢtir. 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.144.373,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/6/1-1 

————— 

13/04/2017 tarihli ve 7027-8 sayılı Kurul Kararı uyarınca, ―Cumhuriyet Mahallesi 

(Ada:109, Pafta:p31d07d2d, Parsel:39) Büyükeceli Gülnar MERSĠN‖ adresinde 16/11/2012 tarih 

ve BAY/939-82/31773 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Fahri 

TĠTĠRĠNLĠ’nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 28/01/2014, 05/02/2014, 11/07/2015 ve 

04/11/2015 tarihlerinde yapılan denetimlerde tespit edilen hususlardan;  

Fahri TĠTĠRĠNLĠ’nin; 

- 28/01/2014, 11/07/2015 ve 04/11/2015 tarihlerinde gerçekleĢtirilen denetimlerde tespit 

edilen otomasyon sisteminin çalıĢmadığı tank ve pompalardan akaryakıt ikmal fiili ile 5015 sayılı 

Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli 

ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1240 sayılı Kurul Kararının 

―Ġstasyon Otomasyon Sistemine ĠliĢkin Usul ve Esaslar‖ baĢlıklı mülga 5 inci maddesinin (14) 

üncü bendine ve yürürlükteki 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine,  

- 05/02/2014 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde tespit edilen dağıtıcı harici bir 

kaynaktan akaryakıt ikmali fiili ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin 

birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülükleri" baĢlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine,  

- Süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,  

anlaĢıldığından, Fahri TĠTĠRĠNLĠ hakkında,  

- 28/01/2014, 11/07/2015 ve 04/11/2015 tarihli otomasyon sisteminin çalıĢmadığı tank ve 

pompalardan akaryakıt ikmal fiillerinden dolayı 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 

19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi 

Uyarınca 2014 ve 2015 Yıllarında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince 

belirlenen 28/01/2014 tarihli fiil için 72.751,-TL, 11/07/2015 ve 04/11/2015 tarihli fiiler için ayrı 

ayrı 80.106,-TL olmak üzere toplam 160.212.-TL olmak üzere toplam 232.963,-TL tutarında, 

- 05/02/2014 tarihli dağıtıcısı harici baĢka bir kaynaktan akaryakıt ikmal fiilinden dolayı 

5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 

Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para 

Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751,-TL tutarında,  

olmak üzere toplam 305.714,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 305.714,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/7/1-1 

————— 

04/05/2017 tarihli ve 7060-24 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 18/12/2013 tarihli ve 

BAY/939-82/33557 numaralı (26/06/2014 tarihli ve 22757 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Düzce Yolu Üzeri No:19 Dadalı Akçakoca/ DÜZCE adresinde faaliyet 

gösteren Hamiyet ġENOL KESKĠN'in 19/02/2014 tarihli tespite göre;  
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- Dağıtıcısı dıĢında Odeon Petrol Ürünleri DanıĢmanlık Nak. Tur. ve Gıda San. Tic. Ltd. 

ġti.'nden akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile 

ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin (d) 

bendine aykırı hareket ettiği,  

- Süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,  

anlaĢıldığından; Hamiyet ġENOL KESKĠN hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 

Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca 

belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/8/1-1 

————— 

BaĢkanlık Makamının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı oluru; 10/09/2014 ve 11.08.2016 

tarihlerinde 27.08.2009 tarihli ve LPGBAY/941-54/09452 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı 

sahibi Ġsmail Özdoğan – Divan Petrol'ün "Ġstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:179 

Karafirez Merkez -KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği 

(Tutanak: B-037896 - B-278988) istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür 

çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca Ġsmail Özdoğan – Divan Petrol nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 

sayılı BaĢkanlık Makamı oluru ile 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme yazısı 

kapsamında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan 

Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuĢtur. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 21/04/2017-492 sayılı 

SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak, ilgilinin belirlenen adresine tebligat yapılamamıĢtır. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür 

Belgesi- Sorumlu Müdür SözleĢmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6916/9/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

08/06/2017 tarihli ve 7121-23 sayılı Kurul Kararı uyarınca, MYĞ/2410-1/27153 sayılı 

madeni yağ lisansı sahibi Mespet Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi'nin, Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan 3. ÖZEL Organize Sanayi Bölgesi 10651 Sokak No:9 

KONYA adresinde faaliyet gösteren tesisinde 01/11/2013 tarihinde Konya Ġl Emniyet Müdürlüğü 

ekiplerince gerçekleĢtirilen denetimde tespit edilen hususlara ve TÜBĠTAK MAM tarafından 

düzenlenmiĢ olan 21/11/2013 tarih ve 10656 sayılı analiz raporuna göre, satın almıĢ olduğu 

ve/veya imal etmiĢ olduğu madeni yağ ürünlerinin bir bölümünü akaryakıta ikame olarak 

kullanılmak üzere 42 KR 224 plakalı tankerde bulunan gaz yağı ile karıĢtırması ile ilgili olarak 

5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Mespet Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri 

Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi nezdinde 13/04/2017 tarihli ve 17568 sayılı BaĢkanlık Oluru 

kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 19/04/2017 tarihli ve 476 sayılı 

SoruĢturma Raporu ve lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile Denetim Dairesi BaĢkanlığının 

yazılı savunmaya ve konuya iliĢkin görüĢü Kurulca değerlendirilmiĢ olup;  

Mespet Otomotiv Gıda ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'nin; 

a) Sahip olduğu lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyette bulunmasının 5015 sayılı Petrol 

Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin 

birinci ve ikinci fıkralarına ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci 

ve ikinci fıkraları ile Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğin 

11 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırılık teĢkil ettiği; 

b) Yazılı savunmasında ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı çıkaracak gerekçeler 

olmayacağı, 

anlaĢıldığından, lisans sahibi hakkında; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı 

Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer 

alan ―Sahip olunan lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet gösterilmesi‖ hükmü gereğince 

belirlenen 350.000-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/10/1-1 

————— 

08/06/2017 tarihli ve 7121-32 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Nira ĠnĢaat Taahhüt 

TaĢımacılık Turizm Eğitim Otomotiv Enerji Tarım Gıda ve Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret 

Limited ġirketi'nin 26/04/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edilen dağıtıcı dıĢı ikmal fiili 

sebebiyle lisans sahibi hakkında tesis edilen 19/12/2013 tarihli ve 4779-54 sayılı Kurul Kararının 

Ankara 13. Ġdare Mahkemesinin K.2015/1525 sayılı Kararı ile iptal edilmesi gerekçesiyle 5015 

sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak 

Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans sahibi Ģirket nezdinde 10/03/2016 

tarihli ve 6151/57 sayılı Kurul Kararı kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 

12/04/2016 tarihli ve 568 sayılı SoruĢturma Raporu ve lisans sahibinden alınan yazılı savunma ile 

Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya ve yazılı savunmaya iliĢkin görüĢü Kurulca 

değerlendirilmiĢ olup; 
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Nira ĠnĢaat Taahhüt TaĢımacılık Turizm Eğitim Otomotiv Enerji Tarım Gıda ve Temizlik 

Ürünleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin; 

a) 5015 sayılı Kanunun ―Bayiler‖ baĢlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin 

(c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği, 

b) Yazılı savunmada belirtilen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler 

olamayacağı, 

anlaĢıldığından; Nira ĠnĢaat Taahhüt TaĢımacılık Turizm Eğitim Otomotiv Enerji Tarım 

Gıda ve Temizlik Ürünleri Sanayi Ticaret Limited ġirketi hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca belirlenen 

70.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/11/1-1 

————— 

04/05/2017 tarihli ve 7060-25 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 26/10/2009 tarihli ve 

BAY/939-82/26724 numaralı (12/11/2012 tarihli ve 3451 sayılı Kararla sonlandırılan) istasyonlu 

bayilik lisansı kapsamında Ortaklar Aydın Asfaltı Üzeri NeĢetiye Köyü Ortaklar Germencik/ 

AYDIN adresinde faaliyet gösteren Odeon Petrol Ürünleri DanıĢmanlık Nak. Tur. ve Gıda San. 

Tic. Ltd. ġti.'nin, 19/02/2014 tarihli tespite göre;  

- Lisans almaksızın akaryakıt bayilik faaliyeti yapmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı hareket ettiği,  

- Süresi içinde yazılı savunmada bulunmadığı,  

anlaĢıldığından; Odeon Petrol Ürünleri DanıĢmanlık Nak. Tur. ve Gıda San. Tic. Ltd. ġti. 

hakkında, 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı Kanunla değiĢik 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının 

(e) bendinin (1) nolu alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ uyarınca belirlenen 72.751-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 72.751-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/12/1-1 

————— 

31/07/2012 tarih ve BAY/939-82/31344 sayılı bayilik lisansı sahibi Rampet Akaryakıt 

ĠnĢaat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi unvanlı Ģirket tarafından iĢletilen akaryakıt 

istasyonunda 29/11/2012 tarihinde yapılan denetim sonucunda vaziyet planında yer almayan gizli 

tank bulunduğunun ve alınan numunelere yapılan analiz sonucu numunelerin solvent ve yağdan 
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oluĢtuğunun tespit edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teĢkil etmesi nedeniyle 

unvanı geçen lisans sahibine iliĢkin düzenlenen 03/04/2017 tarih ve 416 sayılı SoruĢturma Raporu 

ile konuya iliĢkin Denetim Dairesi BaĢkanlığı’nın görüĢünü değerlendiren Kurul 08/06/2017 tarih 

ve 7121-31 sayılı Kararıyla lisans sahibi hakkında 176.703-TL tutarında idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 176.703-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına 

yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6916/13/1-1 

————— 

24/05/2017 tarihli ve 7094-15 sayılı Kurul Kararı uyarınca, 23.10.2009 tarih ve BAY/939-

82/26713 sayılı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Yeni Mah. Seyyid Mahmut Hayrini Cad. 

No:73 AkĢehir/KONYA adresinde faaliyet gösteren ve daha sonra 29.03.2016 tarih ve 12574 

sayılı karar ile lisansı sonlandırılan Rempet TaĢımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. 

Ltd. ġti.’ne ait istasyonda 14.06.2013 tarihli denetimde yapılan tespite göre;  

a) Akaryakıt istasyonunda bulunan fiyat ilan panosunda istasyonda satıĢa sunulan motorin 

fiyatının ilan edilmemiĢ olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına 

ve Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendine aykırılık teĢkil ettiği, 

b) Lisans sahibinin yasal süre içerisinde yazılı savunma yapmadığı, 

anlaĢıldığından; Rempet TaĢımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ġti. 

hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanun ile değiĢik 19 uncu 

maddesinin yedinci fıkrası uyarınca 70.000,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/14/1-1 

————— 

11/05/2017 tarihli ve 7076-18 sayılı Kurul Kararı uyarınca, Karaduvar Mahallesi (AtaĢ 

GiriĢi) 6594 Sok. No: 57/B Akdeniz/MERSĠN adresinde, 29.03.2010 tarih ve BAY/939-82/27473 

sayılı istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. 

ġti.'ne ait 33 B 0557 plakalı tankerden 23/10/2012 tarihinde alınan Fuel Oil numunesine iliĢkin 

yapılan analiz sonucunda, teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eylemi nedeniyle lisans 
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sahibi hakkında tesis edilen 26/06/2013 tarihli ve 4474-62 sayılı Kurul Kararının Ankara 9. Ġdare 

Mahkemesinin E. 2013/1876, K. 2014/845 sayılı kararı ile DanıĢtay 13. Dairesinin E E.2015/339, 

K. 2015/3650 sayılı kararı ile iptal edilmesi gerekçesiyle 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ 

baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca lisans sahibi Ģirket nezdinde 05/05/2016 tarihli ve 6271/37 sayılı Kurul Kararı 

kapsamında ve mahkeme kararlarında belirtilen gerekçeler çerçevesinde yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 30/05/2016 tarihli ve 960 sayılı SoruĢturma Raporu ile lisans sahibinden 

yazılı savunma istenmesi hususu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığının konuya iliĢkin görüĢü Kurulca 

değerlendirilmiĢ olup; 

Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin;  

- Teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali eyleminin 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve Petrol Piyasasında 

Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve 

(b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) bendine aykırılık teĢkil ettiği,  

- Yazılı savunmasını mevzuatta belirlenen süre içinde sunmadığı,  

anlaĢıldığından; Serdar Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti. hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasası 

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı altı bendi ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 

2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 67.692-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 67.692-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi 

nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 

numaralı hesaba yatırılabileceği, 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde 

dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ 

edilir.  6916/15/1-1 

————— 

BaĢkanlık Makamının 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı oluru; 09/09/2014 tarihinde 

01.03.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/10064 numaralı LPG oto gaz bayilik lisansı sahibi 

Süleyman Çıplak - Ulusoy Petrol'ün "Elbistan Göksun Karayolu 6. Km. Atlas Mevkii AfĢin - 

KAHRAMANMARAġ" adresinde yapılan denetimlerde tespit edildiği (Tutanak : B-039339 

)istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi 

nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca Süleyman 

Çıplak - Ulusoy Petrol nezdinde 03.03.2017 tarih ve 10533 sayılı BaĢkanlık Makamı oluru ile 

03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme yazısı kapsamında doğrudan soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢtir. 

Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan 

Kanunun 17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde sunulmuĢtur 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 03.03.2017 tarih ve 10610 sayılı görevlendirme kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 26/04/2017-516 sayılı 

SoruĢturma Raporu ekte sunulmuĢ ancak, ilgilinin belirlenen adresine tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, hali hazırda mevzuata aykırılığın giderilip 

giderilmediği hususu da belirtilmek suretiyle (Varsa Denetim tarihi öncesine ait Sorumlu Müdür 

Belgesi- Sorumlu Müdür SözleĢmesi- Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası) ile birlikte 

Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanız dikkate 

alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  

 6916/16/1-1 

————— 

BaĢkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin (BaĢkentgaz) lisanslı 

dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren Ġç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Proaktif ĠnĢ. 

Müh. Mim. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin, BaĢkentgaz’ın iç tesisat kontrolü esnasında; bir tesisatın 

kaçak kontrolü yapılırken, iç tesisatı bir ısıtıcı vasıtasıyla ısıtmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz 

Piyasası Kanunu’nun 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Sertifika 

Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendi ile Doğal Gaz Piyasası Ġç Tesisat 

Yönetmeliği’nin 5 inci maddesi hükümlerine aykırı olması nedeniyle, 4646 sayılı Kanunun 10 

uncu maddesi ile Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi 

uyarınca, 18.04.2017 tarih ve 18137 sayılı BaĢkanlık Olur’u kapsamında mezkur firma nezdinde 

doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir.  

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci ve 20 inci maddeleri kapsamında 

düzenlenen 06.06.2017 tarih ve 722 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6916/17/1-1 

————— 

08/06/2017 tarihli ve 25868 sayılı BaĢkanlık Oluru ile MYĞ/2379-1/26988 sayılı madeni 

yağ lisansı sahibi Yeni Toros Attariye Ġzolasyon Madeni Yağ Otomotiv Petrol Ürünleri Limited 

ġirketi’nin 12/12/2013 tarihinde MYĞ/1458-3/23615 nolu lisans ile faaliyet gösteren Küçükler 

Uluslararası Nakliyat Akaryakıt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’ne ait madeni yağ 

tesisinde gerçekleĢtirilen denetimde tespit edilen hususlara ve TÜBĠTAK MAM tarafından 

düzenlenmiĢ olan 03/01/2014 tarih ve 17 sayılı analiz raporuna göre, Küçükler Uluslararası 

Nakliyat Akaryakıt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi’ne baz yağı ikmal etmesi ile ilgili 

olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında 

Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar 

Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Yeni Toros Attariye Ġzolasyon 

Madeni Yağ Otomotiv Petrol Ürünleri Limited ġirketi nezdinde doğrudan soruĢturma açılmasına 

karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 09/06/2017 tarihli ve 733 

sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 

uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.  6916/18/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

 

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. 

 6949/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

 

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. 

 6950/1/1-1 
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İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından: 

 

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. 

 6950/2/1-1 
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BOTAŞ - Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

 

 6961/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 6967/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 6967/2/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 6967/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
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. 

 6967/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/5/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/6/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/7/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/8/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/9/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/10/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/11/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/12/1-1 



Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/13/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/14/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/15/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/16/1-1 



Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/17/1-1 



2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 

 6976/18/1-1 



Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 2 Ağustos 2017 – Sayı : 30142 

 

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden: 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ġnfazı Hakkındaki Kanunun 106/3'ncü 

maddesi gereğince adli para cezasından çevrilen kamuya yararlı bir iĢte ücretsiz çalıĢma 

yükümlülüğünün yerine getirilmesi için 10 gün içerisinde aĢağıda adresi bildirilen 

müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. 

Haklı, geçerli ve gerektiğinde belgelendirilebilen bir mazeretiniz olmaksızın belirtilen 

süre içerisinde müracaat etmemeniz halinde tekrar bir uyarı yapılmadan, hakkınızda verilen 

kararın hapis cezasına çevrilmesi mahkemeden talep edilecektir, ilanen tebliğ olunur. 

 

S. No Dosya No Ġlamat No Adı Soyadı Ceza Miktarı 

1 2014/813 2013/176 SERGO KIKNAVELĠDZE 200 SAAT 

 6926/1-1 

—— • —— 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DUYURU 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan ―GümüĢhane Üniversitesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi‖nde belirtilen 

kriterleri taĢımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların 

ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dıĢından alınan diplomaların denkliğinin 

Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmıĢ olması Ģarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki 

genel ve özel Ģartları sağlamıĢ olmaları gerekmektedir. 

Profesör kadroları devamlı statüde olup, baĢvuracak adaylar 

(http://personel.gumushane.edu.tr/file/5649) adresinden temin edecekleri dilekçelerinde, 

baĢvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, 

yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri ve doçentlik sınavını baĢardığına iliĢkin belgenin 

onaylı örnekleri ile özgeçmiĢ, yayın listesi ve yayınlardan oluĢan dosyayı 5 takım halinde 

Personel Daire BaĢkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalıĢanlar bu hizmetlerini 

gösterir belgelerini eklemeleri gerekmektedir.)  

BaĢvuruda bulunan adayların, baĢvurdukları kadro ile ilgili 2547 Sayılı Kanunun ve 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile ―GümüĢhane 

Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri 

Yönergesi‖nde aranan koĢulları sağlamadığı sonradan tespit edilmesi halinde bu adayların 

ataması yapılmayacak ve baĢvuruları iptal edilecektir. 

Ġlgililere duyurulur. 

 

Birimi Bölümü 

Anabilim 

Dalı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Der. 

Kadro 

Adedi Açıklama 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme 

Bölümü 

Sayısal 

Yöntemler 

ABD 

Profesör 1 1 

Nicel AraĢtırma 

Yöntemleri 

alanında Doçent 

unvanı almıĢ 

olmak. 
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili 
maddelerine göre profesör ve yardımcı doçent alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede 
aranan genel Ģartlara sahip olması gerekir. 

Adayların özgeçmiĢ ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalıĢmalarını (makale, tez, kitap 
vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve yardımcı doçentler 4 takım 
dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aĢağıda 
belirtilen belgeler ile birlikte baĢvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir. 

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. 
Yardımcı doçent adaylarının, 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. 

bendinde belirtilen yabancı dil sınavında baĢarılı olmaları Ģarttır. 
BaĢvuru için gerekli belgeler: 
1 - Dilekçe  
2 - ÖzgeçmiĢ ve yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarından profesörler 6 takım; 

yardımcı doçent baĢvuruları için 4 takım dosya  
3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı) 
4 - Yabancı dil belgesi 
5 - 2 adet fotoğraf  
6 - Nüfus cüzdanı fotokopisi 
7 - Erkek adayların askerlik durumlarına iliĢkin belgenin aslı veya onaylı kopyası 
8 - Halen çalıĢanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi 
NOT: 1 - BaĢvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde ―aslı gibidir‖ onayı 

Kurumumuzca yapılabilecektir. 
2 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir takım 

olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 
tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

3 - Doktora ve doçent unvanı yurtdıĢından alınmıĢ ise denkliğinin Üniversitelerarası 
Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir. 

4 - Profesör kadrosuna baĢvuranlar adayların baĢlıca araĢtırma eserini belirtmeleri 
gerekmektedir. 

5 - Ġlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 
BaĢvuru için gerekli iletiĢim adresi aĢağıdadır. 
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 
Hükümet Meydanı  
Ulus - ANKARA 
Tel: (312) 596 44 51 - 596 44 53 
 

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler 

Hukuk Fakültesi 

Özel Hukuk Bölümü 
Medeni Usul ve Ġcra Ġflas 
Hukuku Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

1 1 
Yargı Sistemleri, Arabuluculuk 

ve Tahkim konularında 
çalıĢmaları bulunmak. 

Özel Hukuk Bölümü 
Ticaret Hukuku Anabilim 

Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 
Örtülü Kazanç Aktarımı SPK 

konularında çalıĢmaları 
bulunmak. 

Kamu Hukuku Bölümü 
Milletlerarası Hukuk 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 

1 3 

SavaĢ Hukuku, BirleĢmiĢ 
Milletler ve Ayrılma Teorileri 

konularında çalıĢmaları 
bulunmak. 

Yabancı Diller Fakültesi 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü Ġngiliz Dili ve 

Edebiyatı Anabilim Dalı 
Profesör 1 1 

Anglo - Amerikan Romanı, 
Sömürgecilik, Popüler Kültür 

konularında çalıĢmaları 
bulunmak. 
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Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ilgili 

maddeleri uyarınca öğretim üyesi alımı yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye web sitemizin 

http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

ĠġLETME FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Ġktisat Ġktisat Politikası Doçent 1 (*) 

ĠĢletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 - 

ĠĢletme 
Üretim Yönetimi ve 

Pazarlama 
Yardımcı Doçent 1 (*) 

ĠĢletme Yönetim ve Organizasyon Yardımcı Doçent 1 - 

Strateji Bilimi Milli Güvenlik Stratejileri Yardımcı Doçent 1 (*) 

MĠMARLIK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Mimarlık Bina Bilgisi Doçent 1 - 

Mimarlık Bina Bilgisi Yardımcı Doçent 1 (*) 

Mimarlık Restorasyon Yardımcı Doçent 1 (*) 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 

Endüstri Ürünleri 

Tasarımı 
Yardımcı Doçent 1 - 

ġehir ve Bölge 

Planlama 
ġehircilik Yardımcı Doçent 1 (*) 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Elektronik 

Mühendisliği 

Devreler ve Sistemler 

Teorisi  
Profesör 1 (*) 

Harita Mühendisliği Kamu Ölçmeleri Profesör 1 - 

Çevre Mühendisliği 
Su Kirliliği ve Atıksu 

Kontrol Teknolojisi  
Doçent 1 (*) 

Harita Mühendisliği Jeodezi  Yardımcı Doçent 1 - 

Kimya 

Mühendisliği 
Kimyasal Teknolojiler Yardımcı Doçent 1 (*) 

Kimya 

Mühendisliği 

Proses ve Reaktör 

Tasarımı 
Yardımcı Doçent 1 (*) 

Makine 

Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Yardımcı Doçent 1 (*) 

TEMEL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI 

Bölüm Anabilim Dalı K. Unvanı Adedi Açıklama 

Kimya Organik Kimya Profesör 1 (*) 

Kimya Biyokimya Yardımcı Doçent 1 (*) 

Kimya Fizikokimya Yardımcı Doçent 1 (*) 

Kimya Organik Kimya Yardımcı Doçent 1 (*) 

Matematik Cebir ve Sayılar Teorisi Yardımcı Doçent 1 (*) 

Matematik Geometri Yardımcı Doçent 1 (*) 
 
NOT:(*) : 23/03/2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ uyarınca, Ġngilizce ders verebiliyor olmak. 

Son BaĢvuru Tarihi: Ġlanımızın Süresi, Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on 

beĢ) gündür. 6912/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1159 Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması

ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken
Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu
Kurulmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— İstanbul Kültür Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Kültür Üniversitesi Beyin Dinamiği, Kognisyon ve Karmaşık Sistemler

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Yönetmelik

— Maltepe Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

— Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 31/07/2017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-97 Sayılı

Kararı

KURUL KARARLARI
— Biyogüvenlik Kurulunun 37 Sayılı Kararı
— Biyogüvenlik Kurulunun 38 Sayılı Kararı
— Biyogüvenlik Kurulunun 39 Sayılı Kararı
— Biyogüvenlik Kurulunun 40 Sayılı Kararı
— Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 27/07/2017 Tarihli

ve 75935942-050.01.04 – [01/147] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/7621 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/7/2017 Tarihli ve 2014/15237 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 01/08/2017 tarihli ve 30141 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası
Andlaşmalar ile Milletlerarası Sözleşme yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


