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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ahi Evran Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen,

yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel
araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğre-
time 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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Ahi Evran Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ç) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen adaylar arasından enstitü kurulunun üç yıl süreyle
seçtiği üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,



d) e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavını,
e) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
f) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,
ğ) TİK: Tez izleme komitesini,
h) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,
ı) YDS: Yabancı Dil Bilgi Seviye Tespit Sınavını,
i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
j) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programları, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini

kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazan-
masını sağlar.

(2) Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.
(3) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın,

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

Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların;
a) Bir lisans diplomasına sahip olmaları,
b) ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründe en az 55 puan veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer
puana sahip olmaları

gerekir.
(2) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat

dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabu-
lündeki puanlama esasları enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Yüksek lisans programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı-
nın %50’si, lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel değer-
lendirme sınavının ise %20’si alınarak değerlendirme yapılır.

(4) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş
denklik belgesi aranır.

(5) Başvuru yapılırken yabancı dil sınavına girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, ilgili
enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yabancı dil
sınavına girmiş olma koşulu ve taban puanı belirlenebilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programı en az 21 kredi ve en az yedi ders, bir se-

miner dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim döne-
minde 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez
çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dö-
nemi için kayıt yaptırmak zorundadır.
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Süre

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi yabancı dil hazırlık sınıfı ve

bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olunan programa ilişkin derslerin verildiği dönemden

başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl

olup, en geç altı yarıyılda tamamlanır. Ancak kredili derslerini, seminerini ve tez çalışmasını

başarıyla tamamlayanlar, tezli yüksek lisans programını üç yarıyılda da bitirebilirler.

(2) Kayıtlı olunan programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her

yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl sonunda öğretim prog-

ramında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içe-

risinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde

tez çalışmasında başarısız olan ve tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

(3) Programlarında öngörülen kredili ve kredisiz derslerini, seminer dersini ve tezini

başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanırlar.

Tez danışmanı atanması

MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-

nuna kadar ve öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu ise en geç ikinci ya-

rıyılın sonuna kadar Enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı

ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği esaslar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir üniversiteden öğ-

retim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Üni-

versite kadrosundan veya başka bir üniversiteden doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip ki-

şiler de ikinci danışman olarak atanabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini

jüri önünde sözlü olarak savunur. Tez savunma sınavına girmeye hak kazanmak için tüm ders-

lerin başarıyla tamamlanmış olması gerekir.

(2) Tez savunmasına girebilmek için adayın tez konusu ile ilgili olarak ulusal/uluslar-

arası düzeyde bilimsel bir etkinlikte -sempozyum, konferans, kongre ve benzeri- sunum yapmış

olması veya hakemli bir dergide yayın yapmış olması şartı aranır.

(3) Yüksek lisans tezinin savunulmasından önce, düzeltme verilen tezlerde düzeltme

ile birlikte, öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir ol-

duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin

intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-

rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü

Yönetim Kuruluna gönderilir.
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(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az
biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanının
bulunması durumunda, jüri beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin jüri üye sayısından bir fazla sayıda nüs-
hasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden
yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program
başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(6) 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 ortamda gerçekleştirilir.

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

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

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

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükünü tamamlama, proje yazma ve benzeri gereklerini yerine getirmiş ol-
mak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezin reddedilmesinden itibaren
en geç iki ay içinde talepte bulunulmaması durumunda, öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Diploma
MADDE 11 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
dört adet kopyasını, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet tez CD’sini ve enstitü tarafından
istenen diğer belgeleri tamamlayarak 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 verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla
bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı ile enstitü müdürü ve Rektörün imzası
bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edil-
diği 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’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS’den az olmamak

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

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169



(2) Öğrenci; programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka lisansüstü
programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü derslerini geçerli saydırarak tamamlayabilir.
Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla,
danışman onayı sonrasında lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı lisansüstü ikinci öğretimde yürütülebilir.
(5) Dönem projesi dersi alan öğrenci hazırlamakla yükümlü olduğu dönem projesini

danışmanına onaylatmak zorundadır.
Süre
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olunan

programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp
yaptırılmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda ba-
şarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim dalı başkanlığı,

her öğrenci 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. Dönem projesi dersinin da-
nışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Gerektiğinde ilgili enstitü yönetim kurulu
kararıyla dönem projesi dersinin danışmanı değiştirilebilir.

Diploma
MADDE 15 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diplomasının üzerinde, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitünün

anabilim dalındaki programının YÖK tarafından onaylanmış adı ile enstitü müdürü ve Rektörün
imzası bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü
Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 16 – (1) Doktora programı, 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 kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 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 toplamda en az 240
AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik
14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Öğrenci, programında öngörülen kredi tutarını, danışmanının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulunun onayı ile bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile başka lisansüstü

programlardan daha önce almış olduğu lisansüstü dersleri geçerli saydırarak tamamlayabilir.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yö-

netim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek

lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş

öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(5) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(7) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES pua-

nına sahip olmaları,

b) Anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş-

değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tara-

fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan

almaları,

c) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl

süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında

kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olma-

ları,

ç) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya buna eşdeğer bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-

ramın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES

puanına sahip olmaları,

gerekir.

(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanının

%50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel

değerlendirme sınav puanının %20’si alınarak değerlendirme yapılır.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-

sine sahip sayılır.

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

edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-

larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı

dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek

programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

karar verilir.
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Süre
MADDE 18 – (1) Doktora programı, derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her

dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına 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 genel not
ortalaması dörtlük sistemde en az 3,00’ı 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 sürede tamamlayamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 19 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadro-

sunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu
ile tez başlığını ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu
kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunlu-
dur.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir üniversitenin öğ-
retim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(3) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakültesi anabilim dalları hariç doktora
programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez da-
nışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından
da en az doktora derecesine sahip kişilerden belirlenebilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 20 – (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.

(2) Bir öğrenci, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere, bir yılda
en fazla iki kez yeterlik sınavına girer. Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve genel not
ortalaması en az 4,00 üzerinden 3,00 olan her öğrenci, yeterlik sınavına girmek için akademik
takvimde belirtilen tarihlerde ilgili enstitüye başvurusunu yapar.

(3) 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. Belirtilen süreler içinde yeterlik sınavına girmeyenler sınavdan başarısız
olmuş sayılır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzen-
lenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek
amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman
dâhil beş asıl ve en az biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169                             RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri, altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-
mitesi oluşturulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 22 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu,
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine ulaştırır. Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde bir rapor sunmayan
veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, reddine veya dü-
zeltilmesine salt çoğunlukla karar verir. Eğer tez önerisinde düzeltme kararı çıkmışsa öğrenciye
1 ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü
anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile onay-
lanır.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
öğrenci 3 ay içinde, danışman ve/veya tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde tekrar
tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez akademik takvimde belirtilen
tarihlerde toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor
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sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. TİK tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez izleme raporundan ba-
şarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş mazereti bulunmadan TİK’e süresi
içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme
sınavı başarısız sayılır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 23 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü Yö-

netim Kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tez savunmasına girebilmek için adayın tez konusu ile ilgili olarak ulus-
lararası düzeyde bilimsel bir etkinlikte -sempozyum, konferans, kongre ve benzeri- sunum yap-
mış olması veya ISI, SSCI, SCI, SCI-Expanded, ESCI, SSCI-Expanded, AHCI, Scopus, ilgili
alan indeksleri veya ULAKBİM’de taranan uluslararası ya da Dergi Park’ta yer alan dergilerden
birinde yayın yapmış olması şartı aranır.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporunda
başarılı olması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü
Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş asıl ve en az biri
Üniversite dışından olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı bu-
lunması halinde, jüri altı asıl üyeden oluşur.

(5) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim
Kuruluna gönderilir.

(6) Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, enstitü tarafından be-
lirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenme-
sinden sonra, enstitüye teslim edilen tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve
sonucu enstitüye bildirir.

(7) 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.

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

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hak-
kında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini
aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite
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ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olama-
yanlar için talepleri hâlinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve benzeri ge-
reklerini yerine getirmek kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezin reddedilmesin-
den itibaren en geç iki ay içinde talepte bulunulmaması durumunda, öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir.

Doktora diploması
MADDE 24 – (1) Kredili ve kredisiz derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması

4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenci, yeterlik, tez önerisi, tez izleme raporları ile ilgili ge-
rekleri yerine getirmek ve tez sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora diploması almaya hak
kazanır.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin dört adet nüshasını ve bir adet CD kay-
dını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı
olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshasını ve CD kaydını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracı-
lığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(3) Belgeleri tamamlayarak tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili ens-
titüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(4) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı ile enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav
jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 25 – (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 tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en
az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar
olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu ona-
yı ile diğer üniversitelerde verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçi-
lebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların;
a) Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,
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b) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunu olmaları,
c) ALES sözel puan türünde en az 55 puana sahip olmaları,
gerekir.
(2) Sanatta yeterlik programına başvuranların programa kabulünde, ALES puanının

%50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u, yabancı dil puanının %20’si ve bilimsel
değerlendirme sınav puanının %20’si alınarak değerlendirme yapılır. Lisans derecesiyle sanatta
yeterlik programına başvuranların programa kabulünde ise lisans mezuniyet not ortalamalarının
4 üzerinden en az 3 veya buna eşdeğer puan 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 puana eşdeğer puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların giri-
lecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından karar verilir.

Süre
MADDE 27 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, kayıt olduğu progra-

ma ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptır-
madığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans dere-
cesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

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

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

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

Danışman atanması
MADDE 28 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danış-

manlık yapacak kendi Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve
öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların ko-
nusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Da-
nışmanın öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı ilgili Senato tarafından kabul edilen
esaslar çerçevesinde belirlenir. Ancak danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.  İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından da dok-
tora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri ilgili Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sa-
natta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29 – (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 gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna 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 Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim
üyesi olmak üzere danışman dahil 5 kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı husu-
sunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri 6 ki-
şiden oluşur. 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 tezsiz yüksek lisans diploması verilir. En geç iki ay içinde
talepte bulunulmaması durumunda, öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan ve genel not ortalaması
4,00 üzerinden en az 3,00 olan öğrenciye, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın
YÖK tarafından onaylanmış adı ile enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunan diploma ve-
rilir.

(2) Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim
edildiği tarihtir.
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(3) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta

yeterlik tezinin ciltlenmiş 4 adet kopyasını ve 1 adet CD kaydını tez sınavına giriş tarihinden

itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci

doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini

en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-

ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-

ması halinde ilişiği kesilir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin

bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere

YÖK’e gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci kabulü

MADDE 31 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için oluşturulacak bilimsel

değerlendirme sınavı jürileri, ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi üzerine Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından belirlenir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğ-

renci kabulüne dair diğer hususlar ile adaylardan istenen belgeler ve sınav değerlendirmesinin

nasıl yapılacağına ilişkin hususlar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Zorunlu dersler

MADDE 32 – (1) Programın toplam kredi miktarının yarısını geçmemek kaydıyla zo-

runlu dersleri kapsayan müfredat programı belirlenir.

(2) Lisansüstü programlarda öğrencinin bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği ko-

nularını içeren en az bir dersi alması zorunludur. Bu dersi, yüksek lisans programlarında alan

öğrencilerin, doktora/sanatta yeterlik programında almaları zorunlu değildir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğ-

renciler için uzmanlık alan dersi açılır.

(2) Uzmanlık alan dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğ-

rencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan

kuramsal derstir. Uzmanlık alan dersi ikinci yarıyıldan itibaren yaz tatilleri dâhil olmak üzere

mezuniyete kadar devam eder. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan der-

sini almak zorundadır.

(3) Uzmanlık alan dersleri ile ilgili diğer hususlar ilgili mevzuat ile belirlenir.

Yabancı dil puanı

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci baş-

vuru ve kabullerinde aranan yabancı dil puanı YDS, e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan alınan puanı ifade eder.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 35 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik eğitiminin tamamen veya

kısmen yabancı dilde yürütüldüğü programlarda, bu programlara ait yabancı dil başarı notunu

sağlayamayan öğrenciler için yabancı dil hazırlık programı uygulanabilir.
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Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 36 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri üniversite
dışındaki diğer üniversitelerden almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için
eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik
dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Enstitü Yönetim Kurulu ta-
rafından kabul edilen mevzuatla belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dahîl edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin Üniversite ile  ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans
veya doktora programı sürelerine dahîl edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Bir üniversite mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde
etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders
alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin
özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen
dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat

dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı ta-
mamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili Senato tarafından kabul edilen mevzuatla be-
lirlenir.

Lisansüstü danışmanlıkla ilgili ortak esaslar
MADDE 39 – (1) Başka bir yükseköğretim kurumuna geçen öğretim üyelerinin başla-

mış olduğu danışmanlıkları mezuniyet aşamasına kadar devam eder.
(2) Üzerinde 12’den fazla danışmanlık bulunan öğretim üyeleri, yeni danışmanlık

alamaz.
(3) Lisansüstü öğrencilerin eş, kardeş ve birinci dereceden yakınları ilgili öğrencinin

danışmanı ve/veya ikinci danışmanı olarak atanamazlar.
(4) Danışman değişiklik önerileri, öğrencinin ve/veya danışmanın talebi üzerine enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağ-
lanır.

(5) Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat/bilim
dalı başkanı tarafından yapılır.
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Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 40 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları,

lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez,
seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim programları Senato tarafından
kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine
Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bir dersten başarılı olabilmek için hesaplanan geçme notunun yüksek lisans için en
az CB, doktora için en az BB olması gerekir. Notların değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen
puanlama sistemi uygulanır:

Puan Harf Notu Sayısal Karşılığı
88-100 AA 4,00
82-87 BA 3,50
76-81 BB 3,00
66-75 CB 2,50
60-65 CC 2,00
55-59 DC 1,50
45-54 DD 1,00
30-44 FD 0,50
0-29 FF 0.00
(4) Diğer harf notları ve tanımları şunlardır:
Harf Notu Sayısal Karşılığı Anlamı

M 0,00 Muaf
D 0,00 Devamsız
B 0,00 Başarılı
S 0,00 Süren çalışma
K 0,00 Başarısız
G 0,00 Girmedi

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

İtiraz
MADDE 41 – (1) Öğrencilerin, sınavlardan aldıkları notlara ilişkin itirazları, not ila-

nından itibaren bir hafta içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapılır.
İlgili anabilim dalında oluşturulan komisyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not
değişiklikleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde karara bağlanır. Belirtilen sürede
yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

(2) Öğrencilerin lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin diğer itirazlarında da
aynı usul geçerlidir.
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Diğer hükümler

MADDE 42 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında

tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin

usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(3) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık

eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-

liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri, YÖK, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 31/7/2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ahi

Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce lisansüstü

eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrencilere 44 üncü madde ile yürürlükten kaldı-

rılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıtlı lisansüstü öğrenciler, azami öğrenim

süreleri, azami ders süreleri, tez süreleri, yeterlik sınav zamanı ve sayısı bakımından bu Yö-

netmelik hükümlerine tabidir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Arnavutluk

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “Ek-3’de” ibaresi

“Ek-2’de” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ ÇIKIŞLI BAZI İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İliş-

kin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/5/2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa

Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Teb-

liğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

BOSNA VE HERSEK MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bosna ve

Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

FAS KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fas Kral-

lığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin

Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür
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Ekonomi Bakanlığından:

FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA 

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Filistin

Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

Dair Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

GÜRCİSTAN MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN 

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINDA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan

Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ 

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA 

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İran İslam

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

İSRAİL DEVLETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsrail Dev-

leti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanma-

sına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

KARADAĞ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadağ

Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

MAKEDONYA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Make-

donya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına

İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

MISIR ARAP CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mısır Arap

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/12/2016 tarihli ve 29911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Moldova

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 58                               RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169



29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 59



Sayfa : 60                               RESMÎ GAZETE                             29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169



29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169                             RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 61



Ekonomi Bakanlığından:

MORİTYUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Morityus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına Dair Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uy-

gulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ŞİLİ CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM

ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şili Cum-

huriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu-

lanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

TUNUS CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunus

Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin

Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:

ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 19/6/2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürdün

Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/81 

Karar No : 2017/26 

Mahkememizin 01.02.2017 tarih 2016/81 Esas 2017/ 26 Karar sayılı kararı ile sanık CEM 

BAYSAL hakkında elde veya üstte taĢınan eĢyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık 

suçundan 5237 sayılı Yasanın 142/2.b, 53, 58 maddeleri gereğince mahkumiyetine dair verilen 

karar Sezai ve Zeynep’den olma 01.03.1992 Beyoğlu doğumlu SANIK CEM BAYSAL'a dosyada 

bulunan adreslerine tebligat ve adres araĢtırma için müzekkere yazıldığı ancak bu adresinde 

bulunamadığı gibi mevcut adreslerinde de tanıyan ve bilen olmadığından bahisle müzekkereye ve 

tebligat bila infaz iade edilmiĢtir. 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve mütakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 6770 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM VE RAPORLAMA YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız ve satıĢ mağazalarımızın topraklama yayılma direnci, iĢletme topraklaması 

ve makine gövdeleri koruma topraklaması ölçüm ve raporlarının yaptırılması teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 07.09.2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66        Faks: 397 33 71 - 74 7832/1-1 

—— • —— 

CUMAOVASI TEPEKÖY ELEKTRĠFĠKASYON PROJESĠ KAPSAMINDA YEDEK 

MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/398738 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

Dokümanların Görülebileceği 

Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 
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2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : Cumaovası Tepeköy Elektrifikasyon projesi kapsamında 

yedek malzeme alınması 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 08/09/2017 Tarihi Cuma Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 250,00.- ¨ 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7607/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HATLARINDA ULTRASONĠK MUAYENE YAPILMASI 

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ġhale Kayıt No : 2017/410034 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi 

BinbaĢı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak-

Konak/ĠZMĠR. 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31/4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

    Dokümanların Görülebileceği 

    Ġnternet Adresi : malzeme.tcdd.gov.tr/index/ihaleler.htm 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü hatlarında Ultrasonik 

Muayene Yapılması Hizmet Alımı ĠĢi  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLĠ ĠSTEKLĠLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 20/09/2017 Tarihi ÇarĢamba Günü Saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 200,00.-TL bedelle 

temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 7609/1-1 
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BĠLECĠK BELEDĠYESĠ TĠCARET MERKEZĠ - AVM - YERALTI OTOPARKI VE 

MEYDAN DÜZENLENMESĠ YAPIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bilecik Belediye Başkanlığından: 

1 - Bilecik Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan Bilecik Ġli Merkezde yer alan 89 ada 12 

parseldeki taĢınmaz üzerine AVM, 89 ada 13 parsel taĢınmaz üzerine Yeraltı Otoparkı ve Meydan 

düzenlenmesi, 140 ada 1 parseldeki taĢınmaz üzerine Ticaret Merkezi yapımı iĢlerini kapsar. 

Ġdare tarafından verilen projeye uygun olarak, Yüklenici 89 ada 12 parsel üzerine AVM inĢaatı, 

89 ada 13 parsel üzerine Yeraltı Otoparkı ve Meydan düzenlemesi, 140 ada 1 parsel üzerine 

Ticaret Merkezi yapımını eĢ zamanlı olarak gerçekleĢtirecek olup kesin kabule iliĢkin iĢlemlerin 

tamamlanmasına müteakip, 89 ada 13 parsel üzerindeki Yeraltı Otoparkı ve Meydan 

düzenlenmesi ile 140 ada 1 parsel üzerindeki Ticaret Merkezinin mülkiyetinin idarede kalması 

karĢılığında (takas usulü), 89 ada 12 parsel üzerine yapımını gerçekleĢtirdiği AVM mülkiyetinin 

yüklenicide kalması kaydıyla ve ayrıca idareye ödenmek üzere 5.000.000,00 TL (BeĢ milyon TL) 

Nakit Para üzerinden artırım yapılarak 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 (a) maddesi 

gereğince kapalı teklif usulüyle 12/09/2017 Salı günü saat 14:30’da Bilecik Belediyesi Binasında 

bulunan Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

2 - ĠġĠN MUHAMMEN BEDELĠ SÜRESĠ VE GAYRĠMENKULLERE AĠT BĠLGĠLER 

Muhammen Bedel: 24.351.929,00 TL. (Yirmidörtmilyonüçyüzellibirbindokuzyüzyirmidokuz 

Türk Lirası) 
 

PROJE ADI ĠLĠ ĠLÇESĠ MAHALLE 

ADA/ 

PARSEL CĠNSĠ 

ARSA 

ALANI M² 

ĠNġAAT 

ALANI 

M² 

AVM BĠLECĠK MERKEZ ĠSTĠKLAL 89/12 ARSA 1.055,09 m² 7.242 m² 

YERALTI 

OTOPARKI VE 

MEYDAN 

DÜZENLENMESĠ 

BĠLECĠK MERKEZ ĠSTĠKLAL 89/13 ARSA 1.912,88 m² 2.170 m² 

TĠCARET MERKEZĠ BĠLECĠK MERKEZ ĠSTĠKLAL 140/1 ARSA 698,08 m² 3.500 m² 
 

ĠġĠN BĠTĠġ SÜRESĠ: SÖZLEġME ĠMZALANMASINA MÜTEAKĠP 18 AY 

3 - Ġstekliler, ihaleye iliĢkin bilgileri Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden 

görebilir ve taĢınmazlara ait ihale Ģartnamelerini 1.000,00-TL (BinTürkLirası) ücret karĢılığında 

satın alabilirler.  

4 - Ġstekliler söz konusu gayrimenkullerin yapım ihalesine katılabilmek için geçici 

teminatını nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır. Geçici teminat: 730.557,87 TL. 

(Yediyüzotuzbin BeĢyüzelliyedi TL Seksenyedi KRġ) dir. (Bu bedel muhammen bedelin 

%3’üdür.) 

Geçici Teminat mektubunun süresi en az 90 (doksan) gün süreli olacaktır. 

5 - Ġhaleden doğacak tüm masraflar (Damga vergisi, resmi vergiler, harç, gibi giderler) 

alıcıya ait olacaktır. 

6 - Ġhaleye girmek için isteklilerde Ģu Ģartlar aranır:  

a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon, faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)  

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ 

sureti) 
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b1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da 

Esnaf ve Sanatkar Odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge. 

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

tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

c1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 

c2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini,  

d) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılınması durumunda, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli 

imza beyannamesinin noter tasdikli sureti, 

e) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için ortak giriĢim beyannamesi vermesi. 

f) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi. 

g) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya 

Kurumdan alınan yazı aslının Ġdareye ibraz edilmesi. 

h) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h, ı) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

ı) Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait belgeler 

Ġhale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ en az (B) 

grubu müteahhitlik karnesi veya inĢaat iĢlerine ait Resmi Kurumlardan alınmıĢ benzer iĢe ait ĠĢ 

Bitirme Belgelerini (2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamında alınmıĢ) veya istekli adına verilen benzer iĢe ait ilgili Belediyelerden alınmıĢ Yapı 

Kullanma Ġzin Belgesi veya alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağının Ġdareye ibraz edilerek sunulması 

zorunludur. 

Ġstekli adına birden fazla iĢ bitirme belgesi olması halinde, iĢ bitirme belgelerinde 

belirtilen tutarlar toplanarak değerlendirilecektir. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde iĢ 

bitirme belgeleri müĢtereken değerlendirilir. Ortaklardan birinin istenen Ģartları sağlaması halinde 

diğer ortaklardan iĢ bitirme belgesi aranmaz. 

7 - Ġhaleye iĢtirak edeceklerin ihale günü saat 14:30’a kadar, teklif zarfınıda içeren ihale 

dosyasını yukarıda ve Ģartnamede belirtilen belgeler ile birlikte Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne teslim ederek, ihale saatinde Bilecik Belediyesi Encümen salonunda hazır 

bulunmaları gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar 

kabul edilmeyecektir. 

8 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır. 

9 - Ġdare, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 29’uncu maddesi gereği ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 7749/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın üretiminden kuru küspe ambarına taĢınacak 20.000 Ton kristal ġekerin 

karayolu ile nakliyesi hizmet ihalesi Açık ihale usulü ile ve kapalı zarfta teklif alma yöntemi ile 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve pazarlık usulü ile 

devam edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/430811 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Cumhuriyet Caddesi Turhal/TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 0356 275 35 30 Pbx.-0 356 275 35 36/39 

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

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Üretimden kuru küspe ambarına 20.000 Ton kristal 

ġekerin karayolu ile nakliyesi. 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Seker Fabrikası 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢme yapıldığı tarihten sonra Fabrikaca verilecek 

programa göre 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

b) Tarihi ve saati : 08/09/2017 Cuma günü, Saat 14:00 

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

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. Ġhalede yerli istekliler lehine fiyat 

avantajı uygulanmayacaktır. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ġhale dokümanı, Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret servisinde 

görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, 08.09.2017 Cuma günü, saat 14:00’e kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal 

ġeker Fabrikası haberleĢme servisine teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Ġdarece hazırlanmıĢ cetvelde yer alan her bir iĢ kalemi için teklif 

birim fiyat üzerinden verecek olup; Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iĢ kalemleri için 

teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢmesi imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 45 (KırkbeĢ) 

takvim günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

12 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 7764/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Muammer Tuksavul Turhal Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde yapılacak iĢlerden olan Fabrika 

içi ve çevre temizliği ile muhtelif malzeme taĢıma iĢi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre 

açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında Fabrikamızda 

yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve /veya pazarlık usulü 

ile devam edilecektir. 

Ġhale Kayıt numarası : 2017/431131 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 275 35 30 - 356 275 35 39  

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

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

     internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 üretim kampanyası döneminde  

30 KiĢi ile 4 Ay Süreli hizmet alımı 

b) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : YaklaĢık 4 Ay  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER FABRĠKASI  

b) Tarihi ve saati  : 11/09/2017 - 14:00 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 7763/1-1 
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TAġINMAZ ARSA SATIġI KARġILIĞI GELĠR PAYLAġIMINA GÖRE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesi adına kayıtlı, Altınordu Ġlçesi Kirazlimanı 

Mahallesi 4941 ada 1 parselde bulunan 11.586,44 m² yüzölçümlü taĢınmaz ―Arsa SatıĢı KarĢılığı 

Gelir PaylaĢımı‖na göre 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2.1. Ġdarenin Adı : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18  

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/2 

Altınordu/ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 13.09.2017 ÇarĢamba günü Saat: 14.00 

2.7. Ġhale Usulü:2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı 

Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 

Ġhale konusu iĢin tahmin edilen bedeli 35.000.000,00 TL’dir. Geçici Teminat miktarı ise 

ihale bedelinin %3’ü olan 1.050.000,00 TL’dir.  

Ġdarece düzenlenecek resmi Ġmar Durumuna göre, hazırlanmıĢ olan ve ihale evrakları 

içerisinde sunulan Avan projedeki Bağımsız bölümlerin, KDV hariç istekli tarafından sunulan 

toplam Ciro Bedeli üzerinden min %20 oran ve min 35.000.000,00 TL’den aĢağı olmamak üzere 

% oranı esas alınarak yapılacak teklifler ihale komisyonunca değerlendirilerek, en yüksek geliri 

getiren teklif esas alınacaktır. 

4 - ġartname ve eklerinin nereden, ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri:  

Gerçek KiĢiler;  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.  

5.2. Yasal YerleĢim Yeri belgesi,  

5.3. Nüfus Kayıt Örneği,  

5.4. Mevzuatı gereğince ilk ilan tarihi itibarıyla ihalenin yapıldığı yılda alınmıĢ ilgisine 

göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek 

odasından alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

5.5. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirküleri.  

5.6. KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 ay 

önce düzenlenmiĢ belge. 

5.7. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden 

en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.  

5.8. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kiĢilerin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.  

5.9. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

5.10. Ġdarece düzenlenecek resmi Ġmar durumuna göre, hazırlanmıĢ olan Avan proje.  
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5.11. Ġstekliler’in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiĢ olan tarihten önceki son 5 (beĢ) 

yıl içinde, tek iĢ kapsamında, en az toplam 50.000 m2 (elli bin m²) inĢaatı, (konut, ofis, AVM, otel 

vb.) tamamlamıĢ olduklarını gösteren ĠĢ Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma Ġzin belgesi ) aslı 

veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (Ġsteklilerin Ortak Katılım olması halinde 

ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iĢ bitirmelerinin toplamı tek iĢ kapsamında 50.000 m² 

olacaktır.) 

5.12. Mali Durum Bildirisi; Ġstekli tarafından Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri 

nakdi kredisini ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredileri ile gayri nakdi 

kredilerinin toplamı Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden 

hesaplattırılan Garanti bedelinin %20’ine karĢılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. 

Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi 

kredi ile gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya 

tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

5.13. Ġhale konusu iĢin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 1.050.000,00.-TL 

(BirmilyonellibinTL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya süresiz Banka Teminat Mektubu,  

5.14. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)  

5.15. Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

Sunulan kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu Garanti bedelinin %20’ine karĢılık gelen bedelden 

az olmaması gerekmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ 

olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla 

banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, 

birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

5.16. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan 

bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı en az 175.000.000,00 TL olup, ortalaması 58.333.334,00 TL’nin 

altında olmayacaktır.  

a. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Ġstekliler, yılsonu 

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,  

b. Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Ġstekliler, 

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

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KĠK025.1/H) 

sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

A. Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

B. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

C. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihinde yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 
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sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve 

onaylanmıĢ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 

brüt gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç 

defteri özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her hangi birinin istenen belgeleri 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması yeterlidir. 

5.17. Ġstekli tarafından;  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,  

b) Bitirilen hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiĢ faturaların sunulması yeterlidir.  

Bitirilen iĢlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

iĢlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

Bu kriteri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 

durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir.  

Ortak GiriĢim olarak ihaleye katılan Ġsteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterin, Ortak 

GiriĢimi oluĢturan her hangi bir ortağın sağlaması yeterlidir.  

Banka referans mektupları aslı,  

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamıĢ 

teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Ġstekli’nin Teklif edeceği Ġdare payı 

brüt gelir oranı %20 (yüzde yirmi) karĢılığı, asgari Ġdare payı toplam brüt gelirinden az 

olmadığının belgelenmesi gerekmektedir. Ortak giriĢim olması halinde Ortaklığı teĢkil eden 

firmalardan herhangi birinin bu Ģartın tamamını karĢılaması halinde ise diğer ortaklarda bu Ģart 

aranmaz.  

Ġsteklilerin, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 

Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmıĢ teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 

yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri Ģarttır. 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169 

 

Teklif dosyasında belirtilen bu Ģartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan 

Ġstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. 

oturumuna katılamaya yeterlik alamazlar.  

Ġhale dosyası aslı, Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların 

her sayfası Ġstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. Ortak giriĢim olması halinde belirtilen 

evraklar tüm ortaklarca kaĢelenip imzalanacaktır. Bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer 

alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır.  

Tüzel KiĢiler;  

5.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi.  

5.2. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası Belgesi. 

5.3. Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ilk ilan tarihi itibarıyla ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile 

kayıtlı olduğuna dair belge,  

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter onaylı Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 

Sirküleri. 

5.5. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

5.6. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge,  

5.7. KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair, ihale tarihinden en fazla 3 

ay önce düzenlenmiĢ belge. 

5.8. Gelir ve Kurumlar Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden, ihale tarihinden 

en fazla 3 ay önce temin edecekleri belge.  

5.9. Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte 

bulunacak/katılacak kiĢilerin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.  

5.10. Ġdarece düzenlenecek resmi Ġmar durumuna göre, hazırlanmıĢ olan Avan proje.  

5.11. Ġstekliler’ in, ihalenin yapılacağı tarih olarak belirtilmiĢ olan tarihten önceki son 5 

(beĢ) yıl içinde, tek iĢ kapsamında en az toplam 50.000 m2 (elli bin m2) inĢaatı, (konut, ofis, 

AVM, otel vb.) tamamlamıĢ olduklarını gösteren ĠĢ Bitirme belgelerinin (Yapı Kullanma Ġzin 

belgesi) aslı veya noter tasdikli suretini vermeleri zorunludur. (Ġsteklilerin Ortak Katılım olması 

halinde ortaklardan birinin veya diğerlerinin getireceği iĢ bitirmelerinin toplamı tek iĢ kapsamında 

50.000 m² olacaktır.) 

5.12. Mali Durum Bildirisi; Ġstekli tarafından Kullanılabilir nakit kredi toplamları ile gayri 

nakdi kredisini ayrı ayrı olmak üzere sunulması zorunludur. Nakit kredileri ile gayri nakdi 

kredilerinin toplamı Yüklenici tarafından hazırlattırılan Avan Proje ve bunun üzerinden 

hesaplattırılan Garanti bedelinin %20’ine karĢılık gelen bedelden az olmaması gerekmektedir. 

Nakit kredi toplamları ile gayri nakdi kredisinin gösteren belgelerin ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenmiĢ olması zorunludur. Yukarıdaki kriterler birden fazla bankanın verecek olduğu nakdi 

kredi ile gayri nakdi kredi suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya 

tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

5.13. Ġhale konusu iĢin Muhammen Bedelinin %3'ü olan 1.050.000,00-TL 

(Birmilyonellibin TL) tutarındaki geçici teminata ait alındı veya Banka Teminat Mektubu,  

5.14. Teklif Mektubu (Teklif Mektubu örneğine uygun)  

5.15. Tüzel kiĢi istekli tarafından sunulan iĢ deneyim belgesinin, aynı tüzel kiĢinin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, sunulacak ĠĢ Deneyim Belgesinin 

BaĢka Bir Tüzel KiĢiye Kullandırılmayacağına ĠliĢkin Taahhütname.  

5.16. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname.  

5.17. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti;  
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5.18. Ġsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da 

üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. 

Sunulan kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan 

mevduatını gösteren banka referans mektubu Garanti bedelinin %20’ine karĢılık gelen bedelden 

az olmaması gerekmektedir. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiĢ 

olması zorunludur. Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla 

banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. ĠĢ ortaklığında, ortaklardan biri, 

birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.  

5.19. Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri. Bilânço ve gelir tablolarının aslı veya noter tasdikli sureti sunulacak olup, sunulan 

bilanço ve son 3 yıllık ciro toplamı en az 175.000.000,00 TL olup, ortalaması 58.333.334,00 TL’nin 

altında olmayacaktır. 

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

bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini, 

b) Ġlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Ġstekliler, 

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

kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KĠK025.1/H) 

sunmaları gerekmektedir.  

Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;  

A. Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa 

vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen 

varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülecektir),  

B. Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının 

(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat 

maliyetleri toplam aktiflerden düĢülecektir),  

C. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve 

belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın 

inĢaat maliyetleri ile yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.  

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait 

belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini 

sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu 

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin 

ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali 

müĢavir ya da vergi dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen 

bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o 

ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından 

onaylanmıĢ olması gereklidir.  

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların 

bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke 

mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik 

edilebilir.  

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve 

onaylanmıĢ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam 

brüt gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının 
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ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç 

defteri özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması gerekir.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortakların her hangi birinin istenen belgeleri 

sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması yeterlidir. 

5.20. Ġstekli tarafından;  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,  

b) Bitirilen hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda 

düzenlenmiĢ faturaların sunulması yeterlidir.  

Bitirilen iĢlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dıĢında gerçekleĢtirilen 

iĢlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.  

Ġhale veya son baĢvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik 

kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu 

durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 

kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

Gelir tablosunun, yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi 

dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke 

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ 

olması gereklidir.  

Ortak GiriĢim olarak ihaleye katılan Ġsteklilerde; iĢ hacmine iliĢkin kriterin, Ortak 

GiriĢimi oluĢturan her hangi bir ortağın sağlaması yeterlidir.  

Banka referans mektupları aslı,  

Banka referans mektuplarında; kullanılabilir nakit kredi toplamları ile kullanılmamıĢ 

teminat mektubu kredi toplamlarının ayrı ayrı olmak üzere, Ġstekli’nin Teklif edeceği Ġdare payı 

brüt gelir oranı %20 (yüzde yirmi) karĢılığı, asgari Ġdare payı toplam brüt gelirinden az 

olmadığının belgelenmesi gerekmektedir.  

Ortak giriĢim olması halinde Ortaklığı teĢkil eden firmalardan herhangi birinin bu Ģartın 

tamamını karĢılaması halinde ise diğer ortaklarda bu Ģart aranmaz.  

Ġstekliler’in, banka referans mektupları ile birlikte bu banka referans mektubunu veren 

Bankanın Genel Müdürlüğünden alınmıĢ teyit yazısının aslını ve banka referans mektubu ile teyit 

yazısını imzalayan Banka yetkililerinin, yetkili olduklarını gösteren belgeleri vermeleri Ģarttır. 

Teklif dosyasında belirtilen bu Ģartlara uygun olmayan banka referans mektubunu sunan 

Ġstekliler, ihalenin Kapalı Zarf Teklif Alma ve Pazarlık/Açık Artırma bölümünü içeren 2. 

oturumuna katılmaya yeterlilik alamazlar.  

5.21. Ortak giriĢimler ihaleye katılabilir, Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.  

Ġhale dosyası aslı (açıklamalar dâhil), Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki 

tüm dokümanların (açıklamalar dâhil) her sayfası Ġstekli tarafından mühürlenip imzalanacaktır. 

Ortak giriĢim olması halinde belirtilen evraklar tüm ortaklarca kaĢelenip imzalanacaktır. Bu imza, 

ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya bağlı diğer eklerdeki 

hükümlerin kabul edildiği anlamını taĢır. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

ihale tarihinden 1 (bir) gün önce saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve 

saatten sonra yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi 

halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 

edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 7786/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. Ġlana konu olan 

kadrolar tam zamanlıdır. 

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, 

doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil baĢarı belgesi, yurt dıĢından alınan diplomalar için 

denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 6 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‖nin 17. maddesi gereğince profesör 

adaylarının yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak belirtmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, bir dilekçenin ekinde, özgeçmiĢ (YÖK 

formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmıĢ lisans, yüksek lisans, doktora 

belgeleri, yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli 

fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalıĢmalarını ve 

yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent adayları için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi 

gereğince Üniversitemizde yabancı dil sınavı yapılacaktır. 

BaĢvurular bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Rektörlüğüne Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve 

eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden baĢvurular kabul edilmez. 

BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte Bölüm Kadro Unvanı 

Kadro 

Sayısı 

DiĢ Hekimliği Periodontoloji Profesör 1 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Profesör 1 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Ġktisat Yardımcı Doçent 1 

Mühendislik ĠnĢaat Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 

Mühendislik Endüstri Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 

 7769/1-1 
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.  

Fakülte Bölüm Anabilim Dalı Unvan 

Kadro 

Derece Adet Nitelik 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Maliye Mali Ġktisat Profesör 1 1 
Kamu açıkları alanında 

çalıĢmaları ve yayınları olmak 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

Müzik Müzikoloji Profesör 1 1 

Müzik teorisi ve müzik 

bilimleri alanlarında çalıĢmaları 

ve yayınları olmak 

Mühendislik 

Fakültesi 

ĠnĢaat 

Mühendisliği 
Hidrolik Doçent 1 1 

Sıvı mebran ayırma sistemleri 

ile su ve atık sulardan ağır 

metal giderimi konusunda 

çalıĢmaları olmak 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Biyomedikal 

Mühendisliği 

Yardımcı 

Doçent 
5 1 

Tıp Fakültesi mezunu olup 

Biyomedikal Mühendisliği 

Anabilim Dalında doktora 

yapmıĢ olmak 
 
DĠĞER ġARTLAR: 

1 - 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki Ģartları taĢımak gerekir. 

2 - YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması Ģarttır. 

3 - BaĢvuran adayların; dilekçe, özgeçmiĢ, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve 

doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, 

yayın listesi (Profesör kadrosu için baĢlıca araĢtırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalıĢma 

ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve 

Yardımcı Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD, (Yardımcı Doçent kadrosu için 

dilekçede sınava girilecek yabancı dil belirtilmelidir) 

4 - Halen çalıĢanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, 

Personel Daire BaĢkanlığına ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde Ģahsen 

baĢvuru yapmaları gerekmektedir. 7827/1-1 

—— • —— 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz 

Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim 

Üyesi alınacaktır. Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden 

ulaĢılabilir.  

Birimi 

Anabilim 

Dalı Unvanı Derecesi Adedi Aranan Nitelikler 

Mühendislik 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği  

Yardımcı 

Doçent 
3 1 

Biyouyumluluk, biyomedikal 

alaĢımlar ve plastik 

deformasyon mekanizmaları 

üzerine çalıĢmaları bulunmak 

 7835/1-1 
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BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/605226 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
BOTAġ Boru Hatları Ġle Petrol 

TaĢıma A.ġ. 
Ġl/Ġlçe Ankara / Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza A - II Blok, 06800 

Bilkent/ANKARA 
Tel-Faks 

00 90 312 297 2000 

00 90 312 266 0733 

Posta Kodu 06800 E-Mail info@botas.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdulbaki ADAY  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. ġh. Dr. Ulucan 

Dayan Cad. No: 2/2  ġırnak 
 

T.C. Kimlik No. 14210740908  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
007 032 70 10  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ġırnak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 956  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7834/1/1-1 



29 Ağustos 2017 – Sayı : 30169 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115 

 

BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/605226 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
BOTAġ Boru Hatları Ġle Petrol 

TaĢıma A.ġ. 
Ġl/Ġlçe Ankara / Çankaya 

Adresi 
Bilkent Plaza A - II Blok, 06800 

Bilkent/ANKARA 
Tel-Faks 

00 90 312 297 2000 

00 90 312 266 0733 

Posta Kodu 06800 E-Mail info@botas.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Altay Meriç ĠLHAN  

Adresi 
Cumhuriyet Mah. ġh. Dr. Ulucan 

Dayan Cad. No: 2/2  ġırnak 
 

T.C. Kimlik No. 62317422142  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7834/2/1-1 
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Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Mili Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurlu BaĢkanlığı Bingöl 

Üniversitesi Rektörlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü  Ġl/Ġlçe Merkez  

Adresi 
Selahaddin Eyyubi Mah. Aydınlık 

Cad. No: 1 Bingöl 
Tel-Faks 0426 216 00 23  

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

BAZANCĠR MÜHENDĠSLĠK VE 

MÜTEAHHĠTLĠK 

Ömer BAZANCĠR  

 

Adresi 
YeniĢehir Mah. Kutluay Sok. 

No:5/A  Bingöl  
 

T.C. Kimlik No. 34399064862  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
BĠNGÖL   

Ticaret/Esnaf Sicil No. 3346  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Bakanlık 

Ġhalelerinden 
(  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7833/1-1 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Arnavutluk Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Filistin Ulusal Yönetimi Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasında Dair Tebliğ
— İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Makedonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Şili Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife

Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı

Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında

Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


