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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Adalet Bakanlığından:
ADALET BAKANLIĞI MEMUR SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet
Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına
“şoför” ibaresinden sonra gelmek üzere, ikinci fıkrasına ise “mübaşir” ibaresinden sonra gel-
mek üzere, “,infaz ve koruma memuru” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında
yer alan “beş” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

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

—— • ——
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağrı İbrahim
Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci mad-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını e-Devlet üzerinden veya
şahsen yapabilir. Ancak, mazeretleri sebebiyle e-Devlet üzerinden veya şahsen kayıtlarını ya-
pamayanlar noter onayı ile belirledikleri vekilleri vasıtasıyla kayıt yaptırabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(5) Öğrenci, birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, öğ-
renciye azami kredi saati miktarına ilaveten son iki yarıyılın her biri için 12 krediyi geçmemek
üzere iki ders verilebilir.”



MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürür-
lükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için, tüm dönem derslerini başarı ile tamamlamış
ancak tek dersten başarısız olmuş öğrenciler; dilekçe ile başvurmaları halinde, ilgili dekanlık/
müdürlük kararı ile bu dersin tek ders sınavına, tek derse kaldığının anlaşıldığı sınav dönemine
bakılmadan bütünleme sınavlarının bitim tarihini takip eden sekizinci günden itibaren üç gün
içerisinde girerler. Öğrenci, tek ders sınavı hakkını her sınav döneminde bir kez kullanır. Tek
ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dik-
kate alınmadan sadece tek ders sınavında aldığı puana göre belirlenir. Tek ders sınavından ba-
şarısız olan öğrenciler, devam şartı aranmadan bu dersin sınavına her sınav döneminde girebilir.
Devam almayan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler, tek ders sınavına giremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Sınav salonlarında, dersi veren öğretim elemanlarının uygun gördüğü cihazların

dışında iletişim araçları açık bulundurulamaz ve kullanılamaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – (1) Sınav notlarının otomasyona girilip onaylanmasından sonra, eğer

varsa öğretim elemanlarınca yapılmış olan maddi hatalar, akademik takvimde öngörülen süreler
içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından sisteme girilerek düzeltilir. Akademik takvimde be-
lirtilen süre dışında yapılan not değişiklikleri, ilgili birim tarafından, ilgili yönetim kurulu kararı
ve gerekçeleri ile birlikte sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(2) Sınav sonucuna itiraz etmek isteyen öğrenci, bu talebini yazılı olarak sınav notlarının
otomasyonda onaylanmasından sonra beş iş günü içinde bölüm başkanlığına bildirir. İtiraz iş-
lemleri akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğretim elemanı tarafından sonuçlan-
dırılır. Akademik takvimde belirtilen süre dışında yapılan itirazlar, ilgili birim tarafından, ilgili
yönetim kurulu kararı ve gerekçeleri ile birlikte sisteme işlenmek üzere Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Her eğitim-öğretim yılı sonunda, bütün derslerini almış ve başarmış olanlardan, o
yıla ait akademik not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,50-4,00 arasında
olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, eğitim-öğretim yılı
sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilmek üzere Dekanlıklar veya Mü-
dürlüklere gönderilir. Öğrencilerin başarı belgeleri, talep etmeleri halinde Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı tarafından verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Diplomalar ve kimliklerin verilme şartları
MADDE 37 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören öğ-

rencilerden AGNO’sunu yükseltmek isteyenler; istedikleri ve önceden başarmış oldukları son
iki yılın derslerinden açılacak olan dersleri, katkı payını yatırmak şartıyla ve öğrencilik hakla-
rından yararlanmadan tekrarlar.

(2) Son yarıyılda/yılda (F) notu almadıkları halde, AGNO’ları 2,00’ın altına düşen öğ-
renciler, son iki yarıyılda/yılda (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok üç dersten mezu-
niyet AGNO baraj sınavına girerler. Bu sınav haklarını bütünleme sınavlarının sonunda ilgili
fakülte/yüksekokul tarafından belirlenen sınav takvimine göre kullanırlar. AGNO baraj sınavına
girecek öğrenciler dilekçe ile dekanlığa/müdürlüğe başvururlar. Bu sınava girmeyenler için
mazeret sınavı açılmaz.
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(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye isteği üzerine diplomayı aldığında iade
etmek şartıyla geçici mezuniyet belgesi verilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bil-
giler, ilgili mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre belirlenir. Öğrencinin olmadığı
durumlarda noter onayı ile vekil gösterdiği kişiye diploması verilir.

(4) Orijinal diploma bir defaya mahsus olmak üzere verilir. Diplomanın kaybı halinde,
öğrencinin diplomayı kaybettiğine dair yerel veya ulusal bir gazeteye verdiği ilanın ekli olduğu
dilekçe ile başvurması üzerine, kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla diplomanın yeni bir
nüshası düzenlenir.

(5) Lisans öğreniminin ilk iki yılını başarı ile tamamlayan ve öğrenimine devam etmek
istemeyen öğrencilere istekleri halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile ön lisans diploması ve-
rilir.

(6) Lisans öğrenimini tamamlamak istemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde alan-
larına göre meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine intibakları ilgili mevzuat hükümlerine
göre yapılır.

(7) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alan-
lara ön lisans diploması verilmez.

(8) Ön lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenlerin, 2547 sayılı
Kanunla kendilerine tanınan bir haktan yararlanarak öğrenimlerine devam etmek istemeleri
halinde ön lisans diplomalarını iade etmeleri gerekir.

(9) AKTS–DE/ECTS-DS kredilerine ve yurt dışındaki diğer üniversitelerin kredi sis-
temlerine karşılık gelen diploma ekinin düzenlenmesi ile diğer uluslararası eğitim-öğretime
ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(10) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Kim-
lik kartını kaybeden öğrenci yerel gazetede yayımlanan kayıp ilanı veya Emniyet Müdürlü-
ğünce verilen belge ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurduğu tak-
dirde; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(11) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, eski kimlik kartının
iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir. Mezun olan veya Üniversite ile ilişiği
kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi zorunludur.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/8/2011 28038

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 11/4/2013 28615

2- 2/7/2014 29048

3- 2/11/2014 29163

4- 4/3/2015 29285

5- 9/2/2016 29619
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Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Marmara Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

lisansüstü programlardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve

44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl/yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yılı/yarı-

yılı,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için

tanımlanan anabilim/anasanat dalını,

d) BYS: Marmara Üniversitesi bilgi yönetim sistemini,

e) Danışman: Ders seçimi, bitirme ödevi, tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışma-

sında bilimsel/sanatsal danışmanlık yapan öğretim elemanını,

f) Dönem izni: 29 uncu maddede belirtilen haller ile eğitim, maddî ve ailevî diğer ne-

denlerle, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulunun

kararı ile aynı maddede belirtilen süreleri aşmayacak şekilde kullanılan izni,

g) Enstitü: Lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ğ) Enstitü Kurulu: Marmara Üniversitesindeki ilgili enstitünün kurulunu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Marmara Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim

kurulunu,

ı) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

i) Hazırlık programı: Lisansüstü eğitim ve öğretimde uygulanan bilimsel/sanatsal ha-

zırlık programını,

j) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

k) İzleme komitesi: Doktora ve sanatta yeterlik programlarında tez/sanatta yeterlik iz-

leme komitesini,
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l) Lisansüstü eser: Tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesi, tezli yüksek li-

sans programlarında tez veya eser metni, doktora programlarında tez, sanatta yeterlik prog-

ramlarında sanatta yeterlik çalışmasını,

m) Lisansüstü program: Yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik düzeyinde eği-

tim-öğretim yapılarak diploma verilen yükseköğretim programını,

n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

o) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

ö) Savunma sınavı: Tez, eser metni veya sanatta yeterlik çalışmasının öğrenci tarafından

ilgili jüri önünde savunulduğu sınavı,

p) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

r) Şartlı ön kabul: Başvuru veya kayıt esnasında talep edilen bir şarta sahip olmamakla

birlikte, bu şartın gereğini kesin kayıt döneminin son gününe kadar yerine getirebilecek du-

rumda olan adayların geçici olarak kabul edilmesini,

s) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

ş) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

t) YANO: Yarıyıl ağırlıklı not ortalamasını,

u) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ü) Yönetim Kurulu: Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlarının Amacı, Kontenjanlar ve Başvuru Şartları

Temel esaslar

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuatta belirtilen hükümlere göre ku-

rulur.

(2) Lisansüstü programlar İstanbul ili sınırları içinde yürütülür. Ancak, yurt dışındaki

ve İstanbul ili sınırları dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak düzenlenen lisansüstü prog-

ramlar İstanbul ili sınırları dışında da yürütülebilir.

(3) Ders planları ve programları anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, programda ders

veren öğretim elemanlarının katılımı sağlanarak, akademik esaslar, toplumsal ihtiyaçlar ve bi-

limsel gelişmeler dikkate alınarak hazırlanır.

(4) Anabilim/anasanat dalı başkanlıkları, anabilim/anasanat dalı bünyesinde bulunan

bütün lisansüstü programlar hakkında aldıkları kararlarda ve hazırladıkları önerilerde ilgili

program başkanının görüşünü alır ve ilgili öneriye/karara ekler. Ayrıca program açılması, ka-

patılması, birleştirilmesi, isim değişikliği, kontenjanların tespiti, müfredatın hazırlanması ve

uygulanması, programda ders verecek öğretim elemanlarının belirlenmesi, program kapsamın-

daki klinik çalışmalar, öğrencilerin bu tür çalışmalara katılımı ve fakülte/yüksekokul uhdesin-

deki mekânların kullanımı gibi konularda bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte dekanlı-

ğını/yüksekokul müdürlüğünü önceden bilgilendirir, süreci ilgili dekanlık/müdürlük ile uyumlu

ve koordineli bir şekilde yürütür.
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(5) Enstitüler lisansüstü programların kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, isim de-

ğişikliği, öğrenci kontenjanı ve akreditasyon süreci gibi konularda, ilgili anabilim/anasanat

dalı başkanının bölüm başkanı olarak görev yaptığı fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun gö-

rüşünü alır.

(6) Bu Yönetmelikte anabilim/anasanat dalı başkanlığına verilen görevler ve yetkiler,

bir anabilim/anasanat dalına bağlı olmayan programlarda, program başkanı tarafından yürütülür.

(7) Tez konusu, tez önerisi, tez izleme komitesi, yeterlik sınavı, tez savunma sınavı jü-

risi, kayıt dondurma, tezden üretilen eserlerin yayımlanması gibi danışmanları doğrudan ilgi-

lendiren süreçlerde danışmanların talepleri/görüşleri alınır. Bu tür süreçlere dair başvuru, talep,

öneri, itiraz ve benzeri yazışmalar elektronik ortamda yürütülebilir.

(8) Lisansüstü programlara ilişkin kararların, enstitü kurullarında/yönetim kurullarında

alınması sürecinde ilgili programların başkanlarının görüşünün alınması ve karar alma süreç-

lerine mevzuatın tanıdığı sınırlar çerçevesinde katılımının sağlanması esastır. Bu amaçla, prog-

ram başkanları gerektiğinde oy hakkı olmaksızın Enstitü Kurulu/Yönetim Kurulu toplantılarının

kendi programlarını ilgilendiren bölümlerine davet edilir, bilgilendirme yapmalarına, görüş ve

düşüncelerini açıklamalarına imkân tanınır.

(9) Enstitü kurulları yılda en az dört defa toplanarak gündemlerindeki konuları görüşür

ve karara bağlar. Üye sayısı on kişiden fazla olan enstitü kurulları ulusal ve uluslararası proto-

koller, program açma, kontenjan, öğrenci alımı, müfredat, sınav, mevzuat ve diğer akademik

konularda çalışmak üzere alt komisyonlar oluşturur. Alt komisyonların çalışmasına ilişkin usul

ve esaslar Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Alt komisyonlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-

diği tarihten itibaren üç ay içinde oluşturulur.

(10) Diğer kurumlar ile imzalanan protokoller kapsamında yürütülen lisansüstü prog-

ramlara ilişkin süreçler, yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili protokole göre yürütülür.

Lisansüstü programların amacı

MADDE 6 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrenciye meslekî uzmanlık konula-

rında bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağı konusunda yol gösterir.

(2) Tezli yüksek lisans programı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak

bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

Güzel Sanatlar Enstitüsündeki tezli yüksek lisans programı ise tez veya sergi/proje/gösteri/re-

sital/konser/temsil/gösterim gibi uygulamalı çalışmalar ve bu çalışmaları teorik düzeyde açık-

layan eser metninden oluşur.

(3) Doktora programı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, ve-

rileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere

ulaşma konusunda gerekli olan becerileri kazandırır. Doktora döneminde hazırlanan tezin, bi-

lime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana

uygulama niteliklerinden en az birine sahip olması gerekir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması, teorik ve deneysel bilgi, yöntem ve tekniklerin özgün

düşünce ve araştırmayla geliştirilerek sanat, tasarım ve kültür alanına katkı sağlayacak özgün

bir sanat eseri veya tasarımı ortaya koymayı, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygu-

lama ve yaratıcılığı amaçlar.
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(5) Yüksek lisans programları birinci ve/veya ikinci öğretim düzeyinde tezli ve/veya

tezsiz olarak yürütülür.

(6) Doktora ve sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak yürütülemez.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programların kontenjanları ve diğer hususlar anabilim/ana-

sanat dalı başkanlıklarının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Kontenjanlar Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olanlar ve yabancı uyruklular

için ayrı ayrı belirlenebilir.

(3) Başvuru ve sınav tarihleri ile diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının

akademik takvime uygun olarak yaptıkları öneriler dikkate alınarak ilgili enstitüler tarafından

aynı tarihlerde ilan edilir.

(4) Adaylardan başvuru için talep edilen belgeler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

Başvuru şartları

MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvuruda adayın, lisans diplomasına

ve başvurduğu puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senatoca onaylanan ALES puanına

veya eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavların birinden alınmış denk puana sahip olması gerekir.

Ayrıca öğrencinin;

a) Yabancı dil şartı olan programlar için ilgili dilde, YÖK/ÖSYM’ce kabul edilen mer-

kezî yabancı dil sınavlarından birinden veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından birinden ya da Üniversitece yapılan yabancı dil sınavından Senatoca onaylanan

puanı almış olması,

b) Türkçe eğitim yapılan programlar için (a) bendinde belirtilen sınavlardan birinden

en az 40 puan veya denk bir puan alınmış olması, (Ancak, Osmanlıcanın özel önem taşıdığı

Türkçe programlar için yabancı dil şartı yerine, Senatonun onayı ile Osmanlıca şartı da getiri-

lebilir.)

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan sınavlarda elde edilen puanın kabulünde sınavı

yapan kurumun belirlediği sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin

belirlenmiş olmaması halinde, YÖK tarafından konulmuş sürelere göre işlem yapılır.

(3) Program için şart koşulan yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke

vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında en az üç yıl eğitim görerek mezun olan-

lar, bu durumlarını resmî olarak belgelendirmeleri hâlinde, söz konusu yabancı dile ilişkin puan

şartından muaf tutulurlar.

(4) Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programlarına başvuruda

ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil puanı şartı aranmaz.

(5) Spor bilimlerinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alınan tezli yüksek lisans prog-

ramlarına başvuruda YÖK tarafından yapılan düzenlemelere aykırı olmamak kaydı ile Senato

kararı ile ALES ve/veya yabancı dil puanı şartı aranmayabilir.
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(6) Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması

gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile ya-

bancı dil şartı aranmaz.

(7) Doktora programına başvuruda adayın anadili dışında, YÖK/ÖSYM tarafından ka-

bul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Ay-

rıca;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına ve başvurduğu programın puan türünde en az 60

ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alın-

mış denk puana sahip olması,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir labo-

ratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine ve doktora programında başvurduğu puan türünde

en az 60 ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan bi-

rinden alınmış denk puana sahip olması,

gerekir.

(8) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için;

a) Tıp fakültesi mezunları; lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla

TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya 60 puandan az olmamak şartıyla ALES sayısal puanına

veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alınmış denk puana

sahip olması, ( Temel tıp puanı, TUS’ta Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen

standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak

toplanması ile bulunur.)

b) Tıp fakültesi mezunu olmayanlar ise; yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve

veteriner fakültesi mezunlarının lisans derecesine) ve 60 puandan az olmamak kaydıyla ALES

sayısal puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden alınan

denk puana sahip olması,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayın lisans mezuniyet not ortala-

ması en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da muadili olmalı ve başvurduğu puan türünde en az 80

ALES puanına veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınavlardan birinden alın-

mış denk puana sahip olması,

gerekir.

(9) Sanatta yeterlik programına başvuruda adayın YÖK/ÖSYM tarafından kabul edilen

merkezî yabancı dil sınavlarından birinden en az 55 puan veya eşdeğerliği kabul edilen ulus-

lararası yabancı dil sınavlarından birinden denk bir puan almış olması gerekir. Ayrıca;

a) Güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvarlar veya lisans düzeyinde eğitim veren diğer

okulların güzel sanatlar alanında özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden bölümlerinden me-

zun olan adayların lisans diplomasına ve en az 80/100 veya 3,00/4,00 ya da bunlara eşdeğer

mezuniyet not ortalamasına sahip olması,

b) Diğer lisans programlarından mezun olan adayların lisans diplomasına ve ALES sö-

zel puan türünde en az 80 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer sınav-

lardan birinden alınmış denk puana sahip olması,
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c) Yüksek lisans programlarından mezun olan adayların yüksek lisans diplomasına ve

ALES sözel puan türünde en az 55 puana veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen diğer

sınavlardan birinden alınmış denk puana sahip olması, 

gerekir. (Ancak; Enstitülerin güzel sanatlar ve tasarım alanlarında eğitim yapan anasanat

dallarında yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylarda ALES ve eşdeğeri sınav şartı aran-

maz.)

(10) Başvuru için ALES ve eşdeğeri sınavlarda uygulanan puan türlerinden hangisinin

şart koşulduğuna anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun olumlu gö-

rüşü ve Senatonun onayı ile karar verilir.

(11) Başvurulan program için akademik takvimde ilan edilmiş olan kesin kayıt süresi

sona erene kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar ile tezini savunmak üzere ilgili enstitüye

teslim etmiş olan öğrenciler de şartlı ön kabul kapsamında başvuruda bulunabilir. Şartlı ön ka-

bule ilişkin diğer usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(12) Aynı yarıyılda sadece bir tane tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik

programına, en fazla iki tane tezsiz yüksek lisans programına başvuru yapılabilir.

(13) Yüzlük not sistemi uygulamayan yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğ-

rencilerin notlarının yüzlük sistemdeki karşılıkları YÖK’ün bu konuda ilan ettiği tablo dikkate

alınarak hesaplanır.

(14) Adayın ana dilinin ne olduğu konusunda adayın beyanı esas alınır.

Yabancı uyruklular

MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı, programın kontenjanının %20’sinden

az olmamak üzere Senatonun kararı ile belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu kontenjanına başvuranlar için ALES veya eşdeğer bir sınavdan be-

lirli bir puan almış olma şartı aranmaz.

(3) Türkçe eğitim yapılan lisansüstü programlara yabancı uyrukluların başvurması ha-

linde, bunların yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim

dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olması ya da Marmara-TÖMER,

Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden

biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren

resmî belgeye sahip olması gerekir.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan programlar hariç olmak üzere, üçüncü fıkrada belirtilen

belgeye sahip olmayan yabancı uyruklu adaylar, diğer başvuru şatlarını taşımaları halinde,

Türkçe öğrenme şartlı ön kabul kapsamında, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde kabul edilir.

Bu tür adaylar, programa kayıt olma hakkını kazanırlarsa, yabancı öğrenci kontenjanı dâhilinde

kayıt edilirler. Türkçe öğrenme şartlı ön kabul ile aday, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe

kursuna en az bir akademik yıl süre ile devam etmeyi ve Üniversite tarafından yapılan Türkçe

sınavından, şart koşulan puanı almayı yazılı olarak taahhüt eder. Taahhütte bulunmayan veya

taahhüdünü yerine getirmeyen aday, öğrencilik hakkını kaybeder. Türkçe kursuna bir yarıyıl

devam etmekle birlikte, söz konusu sınavdan şart koşulan puanı alan adaylar da öğrencilik hak-

kı elde etmiş olur.
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(5) Yabancı dilde eğitim yapılan yüksek lisans programlarına başvuran yabancı uyruklu

adayın yüksek lisans programına başlayabilmesi için anadilinin programın eğitim diliyle aynı

olması veya yurt içindeki herhangi bir üniversiteden ya da YÖK tarafından denkliği kabul edi-

len yabancı bir yükseköğretim kurumundaki aynı dilde eğitim yapılan bir lisans/lisansüstü

programdan mezun olması veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sınav-

lardan birinden yeterli puanı almış olması gerekir.

(6) Yabancı dilde eğitim yapılan doktora programına yabancı uyrukluların başvurması

halinde ise bu maddenin beşinci fıkrasındaki şarta ilave olarak, adayın ana dilinin dışında YÖK

tarafından kabul edilen ikinci bir dilden yeterli puanı almış olması zorunludur. Ancak, ana dili

programın dilinden farklı olan adayın, programın eğitim dilinde yeterli puana sahip olması,

ikinci dil şartını karşılar.

(7) Çalışma, oturma/ikâmet, geçici koruma, refakat, sığınma ve benzeri resmî izinlerden

herhangi biri dolayısıyla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklulardan ayrıca öğrenci vizesi talep

edilmez.

(8) Enstitüler bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak kaydıyla yabancı uyruklu öğ-

rencilerin başvuru, sınav, değerlendirme, yerleştirme ve kayıt süreçlerine ve bunların tarihlerine

ilişkin olarak özel düzenlemeler getirebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Kayıt İşlemleri

Sınav komisyonu

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile oluşturulan en az üç asil ve iki

yedek üyeli sınav komisyonu tarafından yapılır. Aynı sınav için birden fazla komisyon kurularak

eş zamanlı çalıştırılabilir.

(2) Komisyon üyeleri lisansüstü programın faaliyet alanında uzman olmak kaydıyla

Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulun-

maması halinde, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de komisyonda

görev alabilir.

(3) Sınav, Enstitü tarafından ilan edilen usullere ve şartlara uygun olarak yapılır.

Yerleştirme sınavları ve sonuçların ilanı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan başvurusu kabul edi-

lenlerin programlara yerleştirilmesi aşağıdaki esaslara göre olur:

a) Tezli yüksek lisans programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not

ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %20’si, mülâkat sınavının %10’u

dikkate alınarak başarı notu hesaplanır.

b) Doktora programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalama-

sının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %15’i, mülâkat sınavının %15’i dikkate

alınarak başarı notu hesaplanır.

c) ALES hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sınavlar ve bunların ağır-

lıklarına ilişkin oranlar, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi, Enstitü Ku-

rulunun gerekçeli kararı ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
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ç) Tezsiz yüksek lisans programları ile Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesindeki anasanat

dallarına başvuranların yerleştirilmelerine ilişkin esaslar anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının

önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Temel tıp bilimlerine öğrenci kabulünde, öğrencinin başarı puanının %50’sini temel

tıp puanı veya ALES puanı belirler.

(3) Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile niçin

lisansüstü eğitim yapmak istediğini anlatan kompozisyon veya referans mektubu gibi unsurlar

da adaylar hakkında kanaat sahibi olmak için talep edilebilir. Bu yönde karar alınması halinde,

bu tür belgelerin/çalışmaların talep edildiğine dair bilgiler ilan metninde belirtilir.

(4) Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça, meslekî bilgi değerlendirme sınavı

çoktan seçmeli test usulüne göre yapılır.

(5) Meslekî bilgi değerlendirme sınavına girmeyen öğrenci mülakat sınavına giremez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, mülakat sınavına alınacak öğ-

renci sayısı, kontenjanın iki katıdır.

(7) Meslekî bilgi değerlendirme sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tek

tek alınır. Mülakat sınavı Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan sınav komisyonu/ko-

misyonları tarafından yapılır. Komisyon üyeleri mülakat sınavına alınan her bir adaya en az

birer tane meslekî bilgi sorusu sorar. Komisyonun yedek üyeleri, lisansüstü programda ders

veren veya danışmanlık yapan öğretim elemanları ve ilgili anabilim/anasanat dalının kadrolu

öğretim elemanları mülakat sınavına gözlemci olarak katılabilir. Ancak, sınav komisyonu sınavı

kazanan öğrencileri kapalı görüşme yaparak belirler.

(8) Meslekî bilgi değerlendirme sınavı ve mülakat sınavına ilişkin diğer usul ve esaslar,

bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(9) Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemlerinde, adayın diplomasındaki/geçici

mezuniyet belgesindeki mezuniyet notuna göre işlem yapılır. Mezuniyet notu belirtilmemişse,

adayın transkriptindeki notların ağırlıklı ortalaması yüzlük sisteme göre hesaplanır.

(10) Adayların başarılı sayılabilmesi için şart koşulan asgarî puanlar anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(11) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan asil ve yedek adayların listesi Enstitü

Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Sınav komisyonu üyeleri Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından henüz onaylanmamış sonuçları hiçbir şekilde duyuramaz.

Kayıt işlemleri

MADDE 12 – (1) Asil listede yer alan adayların kayıtları, Enstitü Yönetim Kurulunca

akademik takvim dikkate alınarak belirlenen tarihlerde yapılır.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya kurumu ya da Enstitü ta-

rafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adlî sicil kaydı konusunda adayın be-

yanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Asil listedeki adaylardan ilan edilen süre içinde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt

hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adaylar başvu-

rabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, Üniversite bünyesinde aynı an-

da birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.
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(5) Kontenjandan daha az öğrencinin kayıt yaptırdığı programlar, anabilim/anasanat

dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile açılır.

(6) Tezsiz yüksek lisans programlarının en az kaç kişi ile açılacağına, Enstitü Yönetim

Kurulunca karar verilir.

Bilimsel/sanatsal hazırlık programı

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programlarda nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar, en çok

iki yarıyıllık süre ile bilimsel/sanatsal amaçlı hazırlık programına tâbi tutulabilir:

a) Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik program-

larından farklı alanlarda almış olan adaylar,

b) Yüksek lisans derecesini, başvurdukları doktora/sanatta yeterlik programlarından

farklı alanlarda almış olan adaylar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan

adaylar.

(2) Hangi öğrencilerin ne süre ile hazırlık programına tâbi tutulacağı, sınav komisyonu-

nun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir ve ilgili öğrencilere duyurulur.

(3) Hazırlık programında alınan dersin devamsızlık ve geçme notu gibi şartları, o dersin

verildiği programın hükümlerine tâbidir.

(4) Hazırlık programına devam eden öğrenciler, Enstitüye başvurarak, anabilim/anasa-

nat dalı başkanlığının uygun görüşü ile hazırlık programında almakta oldukları derslerle ça-

kışmamak şartıyla, kayıtlı oldukları lisansüstü programdan her yarıyıl için en çok ikişer ders

alabilir.

(5) Hazırlık programının süresi dönem izinleri dışında uzatılamaz, lisansüstü programın

süresine dâhil edilemez ve yaz okulu, hazırlık programının süresine sayılamaz.

(6) Hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programın kredisini tamamlamak

için kullanılamaz, YANO/GANO hesabına dâhil edilemez.

(7) İkinci öğretimde verilen hazırlık programındaki dersler için öğrenim ücreti alınır.

(8) Hazırlık programına ilişkin diğer hususlar Senatonun kararı ile belirlenir.

Özel öğrencilik

MADDE 14 – (1) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yö-

nelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Özel öğrencilerin aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet

verilen dersler, tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere ilgili lisansüstü programda

verilen derslerin toplam kredisinin veya AKTS değerinin yarısını geçemez.

(4) Özel öğrencilik işlemleri, Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar Arası Geçiş, Azami Süreler ve Krediler

Lisansüstü programlar arası geçiş ve yeniden kayıt yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Üniversite içindeki veya başka bir üniversitedeki lisansüstü prog-

ramda en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş

yolu ile kabul edilebilir.
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(2) Yatay geçiş yapılabilecek programlar, bunların kontenjanları ve yatay geçiş şartları

Senatonun kararı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvuruları enstitüye yapılır. Başvuruda bulunan aday, Enstitü Yönetim

Kurulu tarafından oluşturulan yatay geçiş komisyonunca yapılan değerlendirmede başarılı bu-

lunmalıdır.

(4) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili

ve kredisiz ders yükümlülüğü, tanınacak süre ve diğer hususlar anabilim/anasanat dalı başkan-

lığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Sınav komisyonu, adayların

alması gereken toplam ders kredisinin üçte birini aşmamak üzere, adaylara ek ders/dersler öne-

rebilir. Öğrenciler ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.

(5) Yatay geçişle kabul edilen öğrencilere, talepte bulunmaları halinde, anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile yatay geçiş yaparak

geldikleri enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Aday-

ların muaf olacakları derslerin kredileri, almaları gereken toplam ders kredisinin yarısını aşa-

maz. Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, muaf olmak

istedikleri dersleri daha önce başka bir dilde almışlar ise bu derslerden muafiyet verilip veril-

meyeceğine, derslerin içeriği ve öğrencinin bilgi düzeyi dikkate alınarak anabilim/anasanat

dalı başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.

(6) Daha önce bir lisansüstü programda başarılı olduğu derslerden yeni kaydolduğu

programda muaf olmak isteyen öğrenciye, yeni programa kesin kayıt yaptırdığı tarihten itibaren

on işgünü içinde enstitüye başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi

ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kayıtlı olduğu programdaki derslerden muafiyet tanı-

nabilir.

(7) İkinci öğretim ve uzaktan eğitimdeki programlara yatay geçiş yapan öğrenciler prog-

ram ücretini ödemekle yükümlüdür.

(8) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim

ve Öğretim Yönetmeliğinin geçici birinci maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak kay-

dıyla, yatay geçiş ile gelen öğrencilerin öğrenim süresi, geldikleri üniversitede kayıt yaptırdık-

ları tarih dikkate alınarak belirlenir.

(9) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, aynı programın tezli yüksek

lisansının bulunması veya Enstitü tarafından eşdeğerliği kabul edilen tezli yüksek lisans prog-

ramının bulunması halinde, ilgili program için gerekli olan şartları yerine getirmek kaydıyla,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile söz ko-

nusu programa geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler,

tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(10) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş, Üniversitenin ilgili dü-

zenlemelerindeki usul ve esaslara göre yapılır.

(11) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az

yedi dersini başarı ile tamamlamış olması kaydıyla, Enstitüde aynı programın tezli yüksek li-

sansının bulunması halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulunun kararı ile söz konusu programa geçiş yapabilir.
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Lisansüstü programların azami süreleri

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programların tamamlanma süresi, bilimsel hazırlık ve/ve-

ya yabancı dil hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olunan programda derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın;

a) Tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla üç yarıyıldır,

b) Tezli yüksek lisans programlarında en fazla altı yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en

az 2,50 GANO ile tamamlamanın azamî süresi en fazla dört yarıyıldır. GANO’su 2,50’nin al-

tında olan öğrenci, GANO’sunu en az 2,50 seviyesine yükseltene kadar daha önce aldığı dersleri

bu dört yıllık süre zarfında kısmen veya tamamen tekrar alır,

c) Doktora/sanatta yeterlik programlarında; tezli yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul

edenler için en fazla on iki yarıyıl; lisans derecesi ile öğrenci kabul edilenler için en fazla on

dört yarıyıldır. Ancak kredili dersleri en az 3,00 GANO ile tamamlamanın azamî süresi tezli

yüksek lisans derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda en fazla dört yarıyıldır. ( lisans

derecesi ile öğrenci kabul edilen programlarda ise altı yarıyıldır. GANO’su 3,00’ın altında olan

öğrenci, bu süre zarfında GANO’sunu en az 3,00 seviyesine yükseltene kadar daha önce aldığı

dersleri kısmen veya tamamen tekrar alır.

(2) Azamî süreler içerisinde; tezli yüksek lisans programlarında GANO’su 2,50’nin,

doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise 3,00’ın altında kalan veya dönem projesi/tez/sa-

natta yeterlik çalışmasında başarısız olan ya da tez/sanatta yeterlik çalışması savunma sınavına

girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Gerekli yükümlülükleri yerine getiren öğrenci, tezsiz yüksek lisans programından

en erken iki yarıyılda, tezli yüksek lisans programından en erken üç yarıyılda, doktora/sanatta

yeterlik programından en erken altı yarıyılda mezun olabilir.

Krediler ve AKTS değerleri

MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak üzere en az yedi adet

ders, bir seminer dersi ve tez/eser metni çalışmasından oluşur. Program kapsamında uzmanlık

alanı ders/dersleri açılabilir. Bir eğitim-öğretim yılı için en az 60 AKTS, programın tamamla-

nabilmesi için en az 120 AKTS gerekir. Yıllık AKTS’nin yarıyıllara göre dağılımı,

anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak Enstitü Kurulunun önerisi ve Senatonun

kararı ile belirlenir.

(3) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam

21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi için 60 AKTS’den az olmamak üzere, en az 7 ders,

seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik

sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Program

kapsamında uzmanlık alanı ders/dersleri açılabilir.

(4) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak üzere en az

7 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim gibi çalışmalar
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olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise

en az 42 kredilik 14 ders, tez/eser metni, sergi, proje, gösteri, resital, konser, temsil ve gösterim

gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur. Program kapsamında uzmanlık alanı

ders/dersleri açılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim planı

MADDE 18 – (1) Öğretim planı, program bazında 17 nci maddede belirtilen kredi ve

AKTS değerlerinden oluşur, Senato kararlarına uygun olarak her yıl anabilim/anasanat dalı

başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile kesinleşir. Öğretim planında gösterilen

kredi ve AKTS değerleri YÖK tarafından belirlenen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki esaslara

göre anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı

ile belirlenir:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı

ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) AKTS değeri, diploma programından mezun olan öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri,

yetkinlik, teorik ve/veya uygulamalı ders saatleri ve diğer faaliyetler için gerekli olan toplam

çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanır.

(2) Bir yarıyılda açılacak dersler ve bu dersleri verecek öğretim üyeleri, anabilim/ana-

sanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak,

bilimsel/sanatsal araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın/sanat etiği konularını içeren en az

bir dersin hem yüksek lisans hem de doktora/sanatta yeterlik programlarında öğrencilere ve-

rilmesi zorunludur.

Dersler

MADDE 19 – (1) Öğretim planındaki derslerden hangilerinin öğrenciler tarafından se-

çileceğine öğrenci ve danışmanı birlikte karar verir. Danışmanlık görevi, tez danışmanı ata-

nıncaya kadar varsa lisansüstü programın başkanı, yoksa anabilim/anasanat dalı başkanı tara-

fından yürütülür.

(2) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirtilen süre içinde ders/lisansüstü eser

(tez, eser metni, sanatta yeterlik çalışması, dönem projesi dersi ve benzeri) kaydı yaptırır.

Kaydın tamamlanabilmesi için malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve BYS’de da-

nışman onayı gerekir. Ders/lisansüstü eser kaydını yaptırmayan öğrenci, program kapsamındaki

çalışmalara katılamaz.

(3) Öğrenci, kayıtlı olduğu programın ders yüküne sayılmak amacıyla, anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla; tezsiz yüksek lisans

programında alması gereken derslerin en fazla üç tanesini, tezli yüksek lisans derecesi ile öğ-

renci kabul eden doktora/sanatta yeterlik programında ve tezli yüksek lisans programında ise

en fazla iki tanesini, lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora/sanatta yeterlik programında

ise en fazla dört tanesini lisans öğrenimi veya bilimsel hazırlık programı sırasında almamış ol-

mak kaydıyla lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içindeki veya başka bir üniversite
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bünyesindeki lisansüstü programlardaki derslerden en çok iki tanesini seçmeli ders olarak ala-

bilir. Ancak, diğer üniversiteden alınacak derslerin Üniversite içinde açılmamış olması gerekir.

Öğrencinin diğer programlardan bu şekilde seçebileceği derslerin toplam kredisi, kayıtlı olduğu

programı tamamlamak için alması gereken toplam kredinin %50’sini geçemez. Lisans dersleri,

doktora ve sanatta yeterlik programlarında ders yüküne ve programın kredisine sayılamaz.

(4) Seçmeli bir dersin açılamaması halinde; bu derse kaydolan öğrenciler, açık bulunan

seçmeli derslerden başka birine, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kaydolabilir.

(5) Herhangi bir dersin müfredattan çıkarılmış olması halinde, bu dersten başarısız olan

bir öğrenci, danışmanının önerisi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının kararı ile müfredatta

yer alan eşdeğer veya yakın bir derse kaydını yaptırır.

(6) Başarısız olunan zorunlu dersler tekrar alınabileceği gibi aynı zorunlu ders havuzu

içinde yer alan eşdeğer veya benzer bir ders de danışmanın onayı ile alınabilir.

(7) Seçmeli derste başarısız olunması halinde, öğrenci aynı dersi seçebileceği gibi seç-

meli ders havuzunda yer alan ve aynı krediye sahip olan başka bir dersi de seçebilir.

(8) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, BA ve altındaki notlarla

başarılı oldukları dersleri tekrar alabilirler.

(9) Bir anabilim/anasanat dalı bünyesindeki programlardaki seçmeli dersler, anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının kararı ile; Enstitü bünyesindeki bütün anabilim/anasanat dallarındaki

seçmeli dersler ise Enstitü Kurulunun kararı ile ortak seçmeli ders havuzu içinde toplanabilir.

Her iki durumda da öğrencilerin hangi dersleri seçebileceği anabilim/anasanat dalı başkanlığı

tarafından her yarıyıl öncesinde belirlenir ve Enstitüye bildirilir.

(10) Şehir veya yurt dışında bulunma dolayısıyla yüz yüze ders işleyemeyecek durumda

olan öğretim elemanları, teknolojik imkânları kullanarak uzaktan eğitim yapabilir veya o alanda

uzman olan başka bir öğretim elemanının da dersi vermesini sağlayabilir. Bir dönemde bu şe-

kilde işlenen derslerin süresi, dersin o dönemdeki toplam süresinin %30’unu aşamaz. Ancak,

ek ders ücretine dair işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(11) Teorik derslerde toplam ders süresinin en az %70’i, uygulamalı derslerde ise en

az %80’i oranında devam zorunluluğu uygulanır. Bu şartı sağlamayan öğrenci, o dersin yarıyıl

sonu sınavına giremez.

(12) Uzmanlık alan ders/dersleri Üniversitenin ilgili düzenlemelerine göre açılır.

(13) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlar, ilgili mevzuata göre yürütülür.

Sınavlar ve başarı notları

MADDE 20 – (1) Her ders için en az bir tane ara sınav ve bir tane yarıyıl sonu/yılsonu

sınavı yapılır. Dönem projesi, staj, saha çalışması, laboratuvar ve benzeri derslerde Senatonun

kararı ile ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavı şartı aranmaz.

(2) Başarı notu yazılı sınav, sözlü sınav, sunum, proje/ödev, sergi/gösteri/resital/konser/tem-

sil/gösterim ve benzeri etkinliklerden biri veya bir kaçı uygulanarak verilir. Dersin öğretim ele-

manı bunlara ek olarak derse devam, derse katılım/katkı veya gerekli gördüğü diğer kriterleri

de göz önünde bulundurarak sınav notunu belirler.
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(3) Birden fazla değerlendirme türünün ve kriterin kullanılması halinde, öğretim ele-

manı bunların sınav notu içindeki ağırlığını belirleyerek ders izlencesinde gösterir ve öğrenci-

lere eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başında ilan eder.

(4) Öğretim elemanı sınavları akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapmak ve

notları enstitü tarafından talep edilen süreler içinde BYS’ye girmekle yükümlüdür.

(5) Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren beş işgünü içinde Enstitüye

yazılı olarak başvurarak itiraz edebilirler. Sınav kâğıdı dersin öğretim elemanı tarafından, baş-

vurunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren beş işgünü içinde incelenir ve sonuç yazılı

ve gerekçeli olarak Enstitüye bildirilir. Not değişikliği Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla

yapılabilir.

(6) Uzaktan eğitim kapsamındaki lisansüstü programlardaki sınavlar, ilgili mevzuata

göre yürütülür.

(7) Öğrencinin YANO’su ile GANO’su Üniversitede uygulanan sınav ve başarı değer-

lendirme sistemine göre hesaplanır.

(8) GANO’su 3,50 – 3,74 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3,75 ve üstünde olan

öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak nitelendirilir. Bu niteleme, öğrencinin transkriptinde

belirtilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Her bir öğrenci için lisansüstü projesinin hazırlanması ve gerekti-

ğinde ders seçimi sürecinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi danışman olarak görevlen-

dirilir. Üniversitede o alanda uzman bir öğretim üyesi yok ise diğer yükseköğretim kurumla-

rından aynı alanda uzman olan öğretim üyeleri de danışman olarak atanabilir. Tezsiz yüksek

lisans programları ile sanatta yeterlik programlarında doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip

öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir. Danışman ataması yüksek lisans programları

için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlik programları için en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kuru-

lunun kararı ile olur.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veterinerlik ile ilgili anabilim dalları hariç olmak

üzere, öğretim üyelerinin doktora programlarında tez yönetebilmeleri için başarıyla tamam-

lanmış en az bir adet yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir.

(3) Danışmanın talebine istinaden en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak

kaydı ile, Üniversite içinden veya dışından ikinci bir danışman atanabilir. İkinci danışmanın

herhangi bir kurumda akademik personel olarak çalışıyor olması şart değildir. İkinci danışman,

Enstitüye yazılı olarak başvurarak danışmanlıktan ayrılabilir. Ayrıca, danışmanın talepte bu-

lunması halinde, ikinci danışmanın görevlendirilmesi iptal edilir ve yeni bir ikinci danışman

atanır. Yurt içindeki veya dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü

programlarda ikinci danışman ataması ilgili protokol hükümlerine göre belirlenir.

(4) Diğer yükseköğretim üst kurullarına veya bunlara bağlı kurumlara geçen ya da

emekliye ayrılan veya Üniversiteden istifa eden öğretim elemanları, Enstitüye on işgünü içinde

yazılı olarak başvurmaları halinde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve Ens-

titü Yönetim Kurulunun onayı ile, danışmanlığa devam edebilirler. Aksi takdirde bu sürenin

dolmasıyla birlikte bir ay içinde yeni bir danışman atanır.
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(5) Danışmanın altı aydan daha uzun süreyle il veya yurt dışında görevlendirilmesi ya

da altı aydan daha uzun süreli sağlık raporu alması halinde, öğrencinin başvurusu ve

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine bir ay içinde yeni bir danışman atanabilir.

(6) Danışmanın Enstitüye gerekçeli olarak başvurması halinde, Enstitü Yönetim Kuru-

lunun kararı ile ataması iptal edilir ve bir ay içinde yeni bir danışman atanır.

(7) Öğrenci Enstitüye gerekçeli olarak başvurarak danışman değişiklini talep edebilir.

Bu durumda yeni bir danışman atanır.

(8) Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen süreler, Enstitü Yönetim

Kurulunun kararı ile değiştirilebilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı, doktora programlarında derslerini ve seminerini ta-

mamlayan öğrencinin, alanındaki temel konular ve kavramların yanı sıra hazırlayacağı tez ile

ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

(2) Bir öğrenci bir yılda en fazla iki defa yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavları

Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda iki defa yapılır.

(3) Yeterlik sınavına girebilmek için GANO’nun en az 3,00 olması gerekir. Ayrıca, yük-

sek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul

edilen öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavına

bu süreler içinde girmeyen öğrenci başarısız sayılarak Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Yeterlik sınavları, anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulunun kararı ile belirlenen beşer kişilik doktora yeterlik komiteleri tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Komite üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren üyeler aynı

usulle tekrar görevlendirilebilir.

(5) Yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Jüri en az ikisi

Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.

Danışmanın oy hakkının olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danış-

mana oy hakkı tanınmaması halinde, jüri danışman dâhil altı üyeden oluşur.

(6) Jüri, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan tarihte üye tam sayısı ile toplanarak ye-

terlik sınavını yapar. Asil üyelerin katılamaması halinde yedek üyelerin katılımı sağlanır.

(7) Sınav, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan

öğrenci sözlü sınava alınır. Jüri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansını değer-

lendirir, başarılı veya başarısız olduğuna üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Ancak,

sınavın herhangi bir aşamasına girmeyen öğrenci başarısız kabul edilir.

(8) Sınavda başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda

da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Jüri, sınavda başarılı bulunan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile,

doktora programındaki derslerin toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla ek

ders/dersler almasına karar verebilir. Bu durumda öğrencinin hangi dersleri alacağı, jürinin

tavsiyesi dikkate alınarak anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile belirlenir. Söz konusu dersler transkriptte görünür, fakat GANO hesaplamasına dâhil

edilmez. Bu dersleri 16 ncı maddede belirtilen azamî süreler içinde başarı ile veremeyen öğ-

rencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(10) Yeterlik sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarının

izlemesine açık olarak gerçekleştirilir. Ancak, jüri kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

(11) Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde tezsiz yüksek lisans programının

sonunda yeterlik/yetenek sınavı uygulanabilir.

(12) Yeterlik/yetenek sınavına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca belir-

lenir.

ALTINCI BÖLÜM

İzleme Komitesi, Lisansüstü Eser Önerisinin Savunulması,

Jürisi ve Sonuçlandırılması

İzleme komitesinin oluşturulması ve işleyişi

MADDE 23 – (1) Doktora programlarında yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler

ile sanatta yeterlik programında ders dönemini başarı ile tamamlayan öğrenciler için danışma-

nın tavsiyesi dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim

Kurulunun kararı ile bir ay içinde izleme komitesi oluşturulur. Komite, danışmanın yanı sıra

anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

İkinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir. Sanatta yeterlik prog-

ramlarında, doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri de komitede görevlen-

dirilebilir.

(2) Komite, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde olmak üzere yılda en az

iki defa toplanarak öğrencinin yaptığı çalışmaları değerlendirir. Toplantılara geçerli bir mazereti

olmaksızın katılmayan öğrenci, izlemenin o dönemi için başarısız kabul edilir. Komite tara-

fından birbirini takip eden iki toplantıda veya üç farklı toplantıda başarısız bulunan öğrencinin

Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) İzleme komitesinin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulunca

belirlenir.

Lisansüstü eser önerisinin savunulması

MADDE 24 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler ile sanatta yeterlik

programının ders döneminde başarılı olan öğrenciler, hazırlayacakları lisansüstü eserin amacını,

yöntemini ve çalışma planını kapsayan öneriyi, en geç altı ay içinde izleme komitesinin önünde

sözlü olarak savunur. Öğrenci, lisansüstü eser önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-

madan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Komite, öğrencinin sunduğu öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunlu-

ğunun oyu ile kabul, düzeltme veya ret kararı alır.

(3) Düzeltme kararı alınması halinde, düzeltme için bir ay süre verilir. Öğrenci, bu sü-

renin sonunda lisansüstü eser önerisini komitede tekrar sunar. Komite, öğrencinin sunduğu

öneri hakkında üye tam sayısının en az salt çoğunluğunun oyu ile kabul veya ret kararı alır.

Lisansüstü eser önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya lisansüstü eser konusu

seçebilir. Danışmanın değiştirilmesi veya mevcut danışmanın talep etmesi halinde, izleme ko-

mitesi üyelerinde değişiklik yapılabilir.
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(4) Danışmanı değiştirilmeyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve/veya lisansüstü eser

konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar sınava alınır. Lisansüstü eser önerisi bu

sınavda da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın bu maddede belirtilen sürelerde lisansüstü eser öne-

risi sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılarak lisansüstü eser önerisi reddedilir.

Lisansüstü eserin hazırlanması

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programlarında öğrencinin danışmanla beraber belir-

lediği lisansüstü eser önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.

Öneri, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(2) Lisansüstü eserin hazırlanması sürecinde aralıklı üç yarıyıl veya aralıksız iki yarıyıl

kayıt yaptırmayan öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yeni bir lisansüstü eser önerisi

hazırlar.

(3) Lisansüstü eseri, danışmanın/izleme komitesinin gözetimi, yönlendirmesi ve denetimi

altında öğrenci tarafından, yetkili birimlerce belirlenmiş kurallara uygun olarak hazırlanır.

(4) Lisansüstü eseri, programın eğitim dilinde hazırlanır. Ancak, eğitim dili Türkçe olan

bir programa devam eden öğrencinin talebi ve danışmanın veya izleme komitesinin uygun gör-

mesi halinde, Üniversitedeki eğitim dillerinden birinde olmak kaydıyla Türkçeden başka bir

dilde de hazırlanabilir. Bu durumda, eserde Türkçe özete de yer verilir.

(5) Eğitim dili Türkçe olan programlarda, lisansüstü eserinin Türkçeden başka bir dilde

hazırlanması halinde, Enstitü Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda, savunma jürisi

tarafından onaylanmış nüshanın Türkçeye aynen tercümesi de Enstitüye teslim edilir. Öğrenci

bu şartı yerine getirdikten sonra geçici mezuniyet belgesini/diplomasını alabilir.

Savunma sınavı jürisinin oluşturulması

MADDE 26 – (1) Savunma sınavı jürisi, danışmanın teklifine istinaden anabilim/ana-

sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirilir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de

Üniversite kadrosunun dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise üçü öğrencinin izleme komitesinde

yer alan öğretim elemanları ve en az ikisi Üniversite kadrosu dışından olmak üzere beş öğretim

üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkının olup olmadığına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

Danışmanın oy hakkının olmaması halinde, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Sanatta yeterlik

programlarında oluşturulan jürilerde doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri

de yer alabilir. İkinci danışman, oy hakkı olmaksızın jüri toplantısına katılabilir.

(4) Jüri, Enstitü Yönetim Kurulunun ilgili kararından itibaren iki ay içinde, üye tam sa-

yısı ile toplanarak öğrenciyi savunma sınavına alır. Asil üyelerin katılamaması halinde, yedek

üyelerin katılımı sağlanır.

Lisansüstü eserin sonuçlandırılması

MADDE 27 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini tamamlayan

öğrenci, ikinci yarıyılın sonuna kadar danışmanın onayına sunar. Danışman dönem projesinin

başarılı olduğuna karar verirse, sonucu BYS’ye girer. Danışmanın, proje hakkında düzeltme
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kararı alması veya projenin ikinci yarıyılın sonunda danışmana teslim edilmemesi halinde, da-

nışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun

kararı ile öğrenciye iki aya kadar ek süre verilebilir. Dönem projesi dersi kredisiz olup

başarılı/başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik programlarında savunma sınavına girilebilmesi için öğren-

cinin, lisansüstü eserinden ürettiği bir çalışmanın hakemli bilimsel toplantıya/yayına kabul ya-

zısı alınmış olmalı veya lisansüstü eserin konusunu içeren sanat/tasarım çalışması sergilenmiş

olmalı ya da sergiye kabul yazısı alınmış olması gerekir. Tezli yüksek lisans programlarında,

anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile

bu tür bir şart getirilebilir. Danışmanlar uygun görürlerse, söz konusu yayının hazırlanmasına

veya sanat/tasarım çalışmasının sergilenmesine katkı sağlayabilirler. Bu durumda yayının veya

sanat/tasarım eserinin üzerinde danışmanların da adı yer alır. Üniversitenin adının yayınlar,

basılı ve görsel materyaller ile yazışmalarda gösterilmesi mecburidir.

(3) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenci, lisansüstü eser önerisinin kabul

edildiği tarihten sonra yapılan en az üç farklı izleme komitesi toplantısına girmiş ve son top-

lantıda lisansüstü eseri hakkında savunulabilir kararı alınmış olması gerekir.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında danışman, doktora ve sanatta yeterlik program-

larında ise izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan lisansüstü esere ilişkin intihal ya-

zılım programı raporu, danışman tarafından Enstitüye teslim edilir. Enstitü söz konusu raporu

jüri üyelerine gönderir. Jüri üyelerinden herhangi biri, rapordaki verilere dayanarak eserde in-

tihal yapıldığını tespit ederse, durumu danışmana bildirir. Danışman, gerekli düzeltmelerin ya-

pılmasını öğrenciden talep eder. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen öğrenci savunma sınavına

giremez. İntihal raporuna ilişkin usul ve esaslar Enstitü Kurulu tarafından düzenlenir.

(5) Öğrenci, yedek üyeler de dâhil olmak üzere jüri üyelerinin tamamına, eserin danış-

man/izleme komitesi tarafından savunulabilir bulunan nüshasını, savunma sınavı tarihinden

en geç on beş gün önce teslim eder. Savunma sınavı, lisansüstü eserin sunulması ve soru-cevap

bölümlerinden oluşur. Öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanları savunma

sınavını izleyebilir. Ancak, jüri eser hakkındaki kararını kapalı görüşme yaparak belirler.

(6) Jüri eser hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Ret

kararı verilmesi halinde, durum gerekçeli bir raporla Enstitüye bildirilir. Kabul oyu kullanan

üye/üyeler, rapora karşı görüş gerekçesini ekler. Lisansüstü eseri hakkında ret kararı verilen

öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Lisansüstü eseri hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, talep edilen düzeltmeleri

tamamlayarak, karar tarihinden itibaren programın azamî süresini aşmayacak şekilde, tezli

yüksek lisans programlarında en geç üç ay içinde, doktora ve sanatta yeterlik programlarında

ise en geç altı ay içinde tekrar savunmaya girer. Bu savunma sınavında da eseri hakkında ret

kararı verilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Lisansüstü eseri hakkında oy çokluğu ile kabul kararının verilmesi halinde, ret oyu

kullanan üye/üyeler, rapora karşı görüş gerekçesini yazar.

(9) Lisansüstü eseri başarılı bulunan öğrenciye sonuç törenle bildirilir ve doktora cüb-

besi giydirilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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YEDİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Dondurma ve Silme

Mezuniyet ve diploma

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci,

kayıtlı olduğu programın diplomasını alarak mezun olma hakkı kazanır.

(2) Mezuniyet tarihi, tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinin danışman

tarafından başarılı bulunarak sonucun BYS’ye girildiği, diğer lisansüstü programlarda ise li-

sansüstü eserin jüri tarafından başarılı bulunduğunu gösteren tutanağın Enstitünün resmî ka-

yıtlarına girildiği tarihtir.

(3) Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında lisansüstü eserin jüri

tarafından onaylanmış nüshasının, savunma sınavının yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde

basılı olarak ya da elektronik ortamda Enstitüye teslim edilmesi gerekir. Ayrıca YÖK Ulusal

Tez Merkezine veri girişi yapılarak veri giriş formu Enstitüye teslim edilmelidir. Enstitü Yö-

netim Kurulu, öğrencinin yazılı olarak talep etmesi halinde, lisansüstü eserin teslim edileceği

süreyi en fazla bir ay uzatabilir. Lisansüstü eserini teslim etmeyen öğrenciye diploma/geçici

mezuniyet belgesi verilmez, öğrencilik haklarından yararlandırılmaz ve azamî süresinin dol-

ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisansüstü eserin jüri tarafından onaylanmış nüshasının Enstitüye teslim edildiği

tarihten itibaren üç ay içinde eserin bir kopyası Enstitü tarafından YÖK’e iletilir.

(5) Tezli yüksek lisans programlarında, tezi hakkında ret kararı verilen öğrenciye, Ens-

titüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının şartlarını yerine getirmesi ve talepte bulunması kaydıyla, anabilim/anasanat dalı baş-

kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması ve-

rilir.

(6) Doktora/sanatta yeterlik programına lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciye, Ens-

titüde aynı programın tezsiz yüksek lisansının bulunması, kredili derslerde, proje ve benzeri

şartlarda başarılı olması ve tezini/sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandıracak durumda olma-

ması halinde, tezsiz yüksek lisans programının diğer gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla,

talepte bulunmasına istinaden anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu-

nun kararı ile tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Diploma, Üniversitenin mezuniyet belgelerine ilişkin düzenlemelerine uygun olarak

hazırlanır. Diplomanın üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programın YÖK tarafından

onaylanmış adı yer alır.

Kayıt dondurma ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin ortaya çıkması veya öğrenci tarafından

belgelendirilmesi halinde, öğrencinin kaydı Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bir yıla kadar

dondurabilir:

a) Tam teşekküllü kamu hastanesinden alınan heyet raporu ile belgelenmiş sağlık sorunu,

b) YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi,

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olması,

ç) Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhrî hısımlarının ağır/acil hastalığı dolayı-

sıyla onlara bakacak başka kimsenin bulunmaması,
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d) Tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

e) Tutukluluk hali,

f) Öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mah-

kûmiyet hali,

g) Enstitü Yönetim Kurulunun kabul edeceği diğer nedenler.

(2) Öğrenci, birinci fıkrada belirtilen nedenlerden herhangi birinin ortaya çıktığı tarihten

itibaren iki ay içinde, kayıt dondurma talebiyle doğrudan veya kanunî temsilcisi vasıtasıyla

Enstitüye başvurması gerekir.

(3) Azamî kayıt dondurma süresi; bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta

bir yarıyıl, tezli yüksek lisansta iki yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte dört yarıyıldır. Kayıt don-

durma nedeninin devam etmesi veya birinci fıkrada yer alan başka bir nedenin ortaya çıkması

halinde, kayıt dondurma süresi aynı usulle uzatılabilir. Askerlik, tutukluluk ve mahkûmiyet

durumlarında ise kayıt, bu hallerin süresi kadar dondurulabilir.

(4) Öğrenci, mazeretinin kayıt dondurma süresinden önce sona ermesi halinde, Enstitü

tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirerek kaydının açılmasını talep edebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun,

YÖK’ün lisansüstü eğitime ilişkin düzenlemeleri ve kararları, Üniversitenin lisansüstü eğitim

ile ilgili düzenlemeleri, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır.

(2) Bu Yönetmelikteki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü

durumları gidermeye, ilgisine ve yetki alanına göre Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Rektör,

Enstitü Kurulu, Enstitü Yönetim Kurulu ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mar-

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

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden

fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 12 nci maddenin dördüncü fıkrası

hükümleri uygulanmaz.

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

olan öğrenciler doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

(3) 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce bir lisansüstü programa kayıt yaptırmış

öğrencilere, ilgili lisansüstü program için bir kereye mahsus olmak ve 2016-2017 eğitim-öğ-

retim yılından başlamak üzere, bu Yönetmelikte belirtilen azamî süreler kadar süre tanınır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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GENELGE
Kalkınma Bakanlığından:
Konu  : 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

Hükümetimizin temel hedefi, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu daha üst seviye-
lere çıkarmaktır. Bu doğrultuda, makroekonomik istikrarın korunması, üretimin artırılması ve
toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi için 2018-2020 döneminde büyümeyi hızlandırarak
istihdamı artırmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak,  yurtiçi tasarrufları artırmak,
cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek
ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması
için kamu yatırımlarına ayrılan  kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen büyümeye
ve istihdam artışına  azami oranda katkı sağlayacak şekilde  tahsisi ve verimli kullanımı temel
ilkemiz olacaktır.

Kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi
ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları
bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve ha-
yata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını
ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileş-
tiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek
ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların
maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin
kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüş-
türülmesine azami özen gösterilecektir.

Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde  özel sektörün katılımını sağlayan kamu-
özel işbirliği uygulamaları edinilen tecrübeler de dikkate alınarak yaygınlaştırılacaktır. 

2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan temel
politikalar, Öncelikli Dönüşüm Programları, Hükümet Programındaki politika ve projeler,
2018-2020 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler
ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak
kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacaktır.

Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim teknoloji, ulaştır-
ma, sulama,  içme suyu ve  kanalizasyon yatırımlarına;  bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu
Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ile son dönemde
yine Hükümetimiz tarafından cazibe merkezi olarak belirlenen bölgelerdeki yatırımlara öncelik
verilecektir.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa
sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak,
nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik büyümeye  ve sosyal geliş-
meye katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilecektir.
Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve
onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın  acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer
artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.

Bütün kuruluşların 2018 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan son-
raki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile "2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama
Rehberi"nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan için-
de kalmak kaydıyla, 12 Temmuz 2017 tarihli ve 3291 sayılı yazımıza istinaden gönderdikleri
yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığımıza gön-
dermelerini önemle arz ve rica ederim.

Lütfi ELVAN
Bakan

EK : 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2017/20

İşyeri : Sebeltaş Beton Elemanları Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

Karabulak Yolu 2. Km. Seydişehir/KONYA

SGK Sicil No : 0074326.042

Tespiti İsteyen : Belediye-İş Sendikası

İnceleme : Sebeltaş Beton Elemanları Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı

işverenliğe ait olan Karabulak Yolu 2. Km. Seydişehir/KONYA adresindeki işyerinde taş ocak-

çılığının yapıldığı, işçilerin de taş ocağı işletilmesine dair işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan

işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda yer

aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Sebeltaş Beton Elemanları Makina İnşaat San. ve Tic. A.Ş. unvanlı işverenliğe

ait olan Karabulak Yolu 2. Km. Seydişehir/KONYA adresindeki işyeri’nin; yürüttüğü işlerin

niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işko-

luna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

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

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ KAHVE VE KAHVE EKSTRAKTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2016/7)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/31)

MADDE 1 – 3/3/2016 tarihli ve 29642 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda

Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nin, Ek-3'ünde yer alan Kah-

ve Ekstraktı, Çözünebilir Kahve Ekstraktı veya Çözünebilir Kahvenin Fiziksel ve Kimyasal

Özellikleri başlıklı tablonun yedinci satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/3/2016 29642
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KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:
Tarih : 21/09/2017
Karar No : 2017/32
Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)
Yüksek Planlama Kurulunca;
Maliye Bakanlığının 20/09/2017 tarihli ve 7389 sayılı yazısı dikkate alınarak; “Orta

Vadeli Mali Plan (2018-2020)”ın kabulüne, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 16 ncı maddesine göre karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 34. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2012/691 

Karar No : 2017/153 

Resmi Belgede sahtecilik, Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar 

numarası yazılı 21/03/2017 tarihli ilamı ile Dolandırıcılık suçundan, 5237 sayılı TCK'nun 157/1 

maddesi gereğince 1 YIL HAPĠS, 100 TL ADLĠ PARA CEZASI ile VELAYET HAK. 

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

KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e) ve Resmi Belgede Sahtecilik 

suçundan 5237 sayılı TCK nun 204/1 maddesi gereğince 2 YIL HAPĠS ile VELAYET HAK. 

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

KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a, d, e) ile cezalandırılan Engin ve 

Mahpeyker oğlu, 22/08/1963 doğumlu, Ġstanbul Kadıköy, Erenköy Mah./köy nüfusuna kayıtlı 

SEZGĠN DEMĠR tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

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

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile Zabıt Katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin ilgili ceza Dairesine istinaf yolu açık 

olmak üzere yasal süre içerisinde temyiz edilmediği taktirde verilen kararın kesinleĢeceğine karar 

verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 7407 

—— • —— 
Rize 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/1498  

Katılan Sanık : ABDULKADĠR EKġĠOĞLU, Yusuf ve AyĢe oğlu, 27/05/1980 

ĠKĠZDERE doğumlu 

Katılan : HATĠCE EKġĠOĞLU, Mehmet ve Fatma kızı, 01/01/1978 RĠZE 

doğumlu 

Suç : Basit Yaralama, Tehdit, Hakaret 

Hüküm Özeti : Görevsizlik Kararı ile Dosyanın Rize Ağır Ceza Mahkemesine 

Gönderilmesi 

Karar Tarihi : 22/05/2017 

Yukarıda bilgileri yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-31. maddeleri 

gereğince bu hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve 

tebliğden 7 gün sonra kararın kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 7383 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/492  

Karar No : 2016/145 

ARA KARAR 

Davacı : K.H. 

Sanık : SAHĠL ALIYEV, Hasan ve Dilber kızı, 02/12/1982 ġERUR doğumlu. 

ġERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN nüfusuna kayıtlı. 

Suç : 5607 sayılı Yasaya Muhalefet 

Suç Tarihi : 20/08/2011 

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 23/03/2016 

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

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

23/03/2016 tarih, 2011/492 Esas ve 2016/145 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 

hakkında neticeten BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık SAHĠL ALIYEV adresinde 

bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 

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

Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 7408 

————— 

Esas No : 2014/76 

Karar No : 2016/224 

ARA KARAR 

Davacı : K.H. 

Sanık : PERVANA TAGHIYEVA, Hümmet ve Ġrade kızı, 13/07/1986 

AZERBAYCAN doğumlu. AZERBAYCAN Mah./Köy nüfusuna kayıtlı. 

Suç : Resmi Belgeyi Bozma, Yok Etme veya Gizleme 

Suç Tarihi : 20/08/2011 

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 25/05/2016 

Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgeyi 

Bozma, Yok Etme veya Gizleme suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 25/05/2016 tarih, 2014/76 Esas ve 2016/224 karar sayılı dosyanın yargılaması 

sonucunda sanık hakkında neticeten BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık PERVANA 

TAGHIYEVA adresinde bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 

sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 7409 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/424  

Karar No : 2016/225 

ARA KARAR 

Davacı : K.H. 
Sanık : VUSAL GURBATOV, Yaqub ve Rübabe oğlu, 28/08/1983 ġERUR 

doğumlu. ġERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN nüfusuna kayıtlı. 

Suç : 17/11/2013 

Suç Tarihi : Resmi Belgede Sahtecilik  

Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 

Karar Tarihi : 25/05/2016 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi Belgede 

Sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 25/05/2016 

tarih, 2013/424 Esas ve 2016/225 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten BERAAT kararı verilmiĢ olup, sanık VUSAL GURBATOV adresinde 

bulunamadığından ve tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28. ve 

devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 
Kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 7410 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

9.000 TON (2.000 TON 2017 YILI 7.000 - TON 2018 YILI) TAHMĠL TAHLĠYE ĠġĠ  

HĠZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı olan 9.000 Ton Tahmil Tahliye iĢi %20 artar-azalır 

opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9.uncu maddesi kapsamında Açık Ġhale 

Usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler Bölge Müdürlüğümüzden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi 

karĢılığında Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü Engindere Mah. 

Menderes. Bulvarı No: 171/101 Merkez/RĠZE adresinden temin edilebilir. Telefon: 0464 213 08 69 

Faks: 0464 213 03 13 e-posta: rize@caykur.gov.tr  

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin Ġdari ve Teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.10.2017 ÇarĢamba günü saat 14:00'e kadar Çay 

ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğü'ne elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları ihale günü olan aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8690/1-1 
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500 ADET EL TELSĠZĠ VE 500 ADET YEDEK BATARYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyacı 500 adet El Telsizi ve 500 adet 

Yedek Batarya ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz 

tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç 

piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, teknik Ģartnamesinin, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 16.10.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin iç 

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

edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 8677/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN ĠHTĠYACI OLAN 500 ADET GEÇĠġ 

RAYININ DÖVÜLMESĠ ĠġĠ TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

Ġhale Kayıt No : 2017/490404 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü 

Merkez/ÇANKIRI 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi : cankirimakasfabrikasi@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı  

     ve miktarı : 500 ADET GEÇĠġ RAYININ TEKNĠK 

ġARTNAMEYE GÖRE DÖVÜLMESĠ ĠġĠ 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠġLETMESĠ ÇANKIRI MAKAS FABRĠKASI 

MÜDÜRLÜĞÜ 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Ġhale Komisyonu bürosuna 26.10.2017 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

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

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

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

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe ġefliğinden doküman satıĢ bedeli olan KDV DAHĠL 150 TL’nin 

T.C Ziraat Bankası Kamu Kurumsal ġubesi TR83 0001 0017 4507 0385 5751 34 iban nolu 

hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edebilirler. 

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

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

tabi değildir. 8651/1-1 

—— • —— 

ĠHALE SONUÇ ĠLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġstanbul ilinde yapılan iki adet satıĢ ihalesi sonuçlanmıĢtır. 

1 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul ili, Küçükçekmece Ġlçesi, Halkalı 

Mahallesi, 855 ada 11 nolu parselde kayıtlı, 1.000/1.000 hisse oranlı, 4.947,20 m2 alana sahip 

taĢınmazın satıĢ Ġhalesi, 05.09.2017 günü saat 10:00 da yapılmıĢtır. Yapılan Ġhale sonucunda en 

yüksek teklif 15.010.000,00-TL ile MR PETROL ÜRÜNLERĠ PAZARLAMA DIġ TĠC. LTD. 

ġTĠ.’a aittir. Ġhale kararı ihale makamınca onaylanmıĢ ve 25.09.2017 tarih 24/197 sayılı TCDD 

Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

2 - Mülkiyeti, TCDD Genel Müdürlüğüne ait Ġstanbul Ġli, Üsküdar Ġlçesi, Altunizade 

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

dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23, nolu bağımsız bölümün satıĢ Ġhalesi, 05.09.2017 günü saat 

14:00’da yapılmıĢtır. Yapılan Ġhale sonucunda en yüksek teklif 1.600.000,00-TL ile Enis 

YÜCESAN’a aittir. Ġhale kararı ihale makamınca onaylanmıĢ ve 25.09.2017 tarih 24/197 sayılı 

TCDD Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleĢmiĢtir. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 8668/1-1 
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DE 24000, DE 22000 VE DE 33000 TĠPĠ LOKOMOTĠFLERĠN REVĠZYONLARINDA VE 

MONOBLOK GÖVDE YENĠLEMELERĠNDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TĠP  

MONOBLOK GÖVDE SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/490381 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56 

c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 1) 800 adet çap 1100 mm Monoblok Gövde 

  2) 800 adet çap 1016 mm Monoblok Gövde 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 26.10.2017 günü ve saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8676/1-1 

—— • —— 

AFYON FABRĠKA MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN TINAZTEPE YERLEġKESĠNDE BULUNAN 

YEMEKHANENĠN YENĠLENMESĠ ĠġĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü’nün Tınaztepe 

yerleĢkesinde bulunan yemekhanenin yenilenmesi iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ġstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No: 6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Pazarlama SatıĢ Ofisinden veya ―Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay sok. 

No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR‖ adresindeki Koordinatörlüğümüzden 125,00 TL + KDV 

karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 27 EKĠM 2017 saat 11:00’a kadar Gazlıgöl Beldesi Fatih 

Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları 

gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 27 EKĠM 2017 günü saat 14:00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay 

sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 8669/1-1 
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MÜBADELE ĠLANI 

Denizli Emniyet Müdürlüğünden: 

ĠĢin Adı: Ekonomik ömrünü tamamlamıĢ Ek-1 de gösterilen 24 adet muhtelif marka ve 

modelde araç, 6 adet motosiklet ve Ek-2 listede gösterilen hurda durumundaki taĢınırlar için 4645 

Sayılı Kanunun 4. Maddesine istinaden hazırlanan yönetmelik uyarınca, 4 (dört) adet 2017 model 

Ford Connect Kombi (Manuel Vites-Titanium E6 120PS-Opak Renk) araç ve Lassa marka 

195*65*15 95H/XL ölçülerinde 180 adet oto lastiği ile mübadele iĢi. 

1 - Ġdarenin 

Adı : Denizli Emniyet Müdürlüğü 

Adresi : DeliktaĢ Mah. 1988/2 Sok. Acıpayam asfaltı üzeri 20200 / 

DENĠZLĠ 

Telefon numarası : 0 258 265 14 25 Dahili: 64 30 

Faks numarası : 0 258 265 14 17 

Elektronik Posta Adresi : denizlilojistik@egm.gov.tr 

2 - Mübadele konusu malın  

     niteliği, türü ve miktarı : 24 adet çeĢitli marka ve modelde araç, 6 adet motosiklet 

(Ayrıntıları Ek-1 de gösterilmiĢtir.) ile hurda durumundaki 

(Ek-2 listede gösterilmiĢtir) taĢınırlar. 

Mübadelenin 

• Yapılacağı yer : Denizli Emniyet Müdürlüğü  

• Tarihi ve saati : 18/10/2017 Saat: 14.30  

• Mübadele Komisyonu  

  Toplantı Yeri : Denizli Emniyet Müdürlüğü 4. Kat Lojistik ġube 

Müdürlüğü  

3 - Mübadeleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak ölçütler:  

Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kiĢilerin; 

• Teklif Mektubunu, 

• Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatı, 

• Tebligat adresini gösterir belgeyi, 

• BaĢkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname 

örneğini ve tüzel kiĢiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, 

• Mübadele tarihine göre altı ay içinde alınmıĢ iĢ veya ikametgâh adreslerini gösterir bir 

belgeyi, 

• Mübadeleye katılanların gerçek kiĢi olması halinde, nüfus cüzdanı aslını veya noter 

onaylı sureti örneğini, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliği temsilen katılanların noterden onaylı 

imza sirküleri örneğini,  

• Mübadele dokümanının alındığına dair belgeyi, sunmaları zorunludur. 

• Mübadele, idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan sadece yerli isteklilere açıktır. 

• Bu mübadelede kısmi teklif verilemeyecektir.  

• Değer Tespit Komisyonunca belirlenen HEK araçlar ve hurda taĢınırların tahmini bedeli: 

375.550,70 TL 

• HEK araçlar ve hurda taĢınırlar karĢılığı istenen araç ve lastiklerin tahmini fiyatı: 

375.702,00 TL’dir 

• Mübadele kapalı zarf teklifi ve açık artırma ile yapılacaktır. 

• Teklifler Mübadele Komisyonu önünde sözlü olarak verilecektir 

• Teklif zarfları: 18/10/2017 ÇarĢamba günü Saat: 14.20’ye kadar Lojistik ġube 

Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

• Ġstekliler tahmini bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

Geçici teminat Denizli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak olup, tutarı 11.300,00 TL dir. 
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• Ġstekliler mübadele dokümanını Lojistik ġube Müdürlüğünde görebilir ve doküman 

bedeli olan 20,00-TL’sını Denizli Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair belgeyi 

ibraz etmek sureti ile mübadele dokümanını aynı adresten temin edebilirler. Mübadeleye teklif 

verecek isteklilerin mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 

• Mübadelesi yapılacak olan ekonomik ömrünü tamamlamıĢ araçlar ve hurda taĢınırlar 

Lojistik ġube Müdürlüğünce görevlendirilecek personel ile birlikte yerlerinde görülebilir. 

• Mübadelesi yapılacak olan araçlar ve hurda malzemeler için Ģartnamede belirtilen 

süreler dâhilinde sözleĢme yapılacaktır. 

• Verilecek teklifler en az (30) Otuz takvim günü geçerli olacaktır. Ayrıca artırıma 

yönelik teklifler mübadele komisyonu önünde sözlü olarak verilecek olup, son teklifler yazılı 

olarak verilip imzalanacaktır.  

 Ek-1 

DENĠZLĠ EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ 

MÜBADELEYE TABĠ ARAÇLARI GÖSTERĠR LĠSTE 
 

S. 

No Model Cinsi Marka/Tip Kilometre Durumu 

1 2004 OTOMOBĠL RENAULT MEGANE 1.6 365.192 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

2 2004 OTOMOBĠL RENAULT MEGANE 1.6 654.700 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

3 2005 KAMYONET FORD CONNECT 1.8 TDDĠ 525.434 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

4 2000 OTOMOBĠL RENAULT EUROPA 1.6 125.620 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

5 2000 OTOMOBĠL RENAULT EUROPA 1.6 400.440 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

6 2005 MOTOSĠKLET BMW F650 187.726 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

7 2005 MOTOSĠKLET BMW F650 GS 232.108 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

8 2005 MOTOSĠKLET BMW F650 GS 92.203 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

9 2009 OTOMOBĠL RENAULT MEGANE 1.6 268.000 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

10 2009 OTOMOBĠL RENAULT MEGANE ll 1.6 249.700 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

11 2008 KAMYONET FORD CONNECT 1.8 TDDĠ 449.300 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

12 2009 OTOMOBĠL RENAULT MEGANE ll 1.6 213.011 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

13 2008 KAMYONET FORD CONNECT 1.8 TDCĠ 298.561 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

14 2008 OTOMOBĠL ACCENT ERA 1.4 START 406.769 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

15 2009 OTOMOBĠL 
RENAULT MEGANE 1.6 

AUTHENTIQUE 
492.068 

ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

16 2009 OTOMOBĠL 
RENAULT MEGANE 1.6 

AUTHENTIQUE 
435.000 

ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

17 2009 OTOMOBĠL 
RENAULT CLĠO SYMBOL 1.4 

AUTHENTIQUE 
365.290 

ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 



5 Ekim 2017 – Sayı : 30201 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

S. 

No Model Cinsi Marka/Tip Kilometre Durumu 

18 1999 OTOBÜS ISUZU MD 27 SA 219.283 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

19 1999 MĠNĠBÜS FORD TRANSĠT 2.5 489.000 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

20 2000 MOTOSĠKLET BMW R1100 RT 85.450 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

21 2000 MOTOSĠKLET BMW R1100 RT 90.000 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

22 2000 MOTOSĠKLET BMW R1100 RT 116.117 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

23 2001 OTOMOBĠL RENAULT EUROPA 1.6 E 226.011 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

24 2001 MĠNĠBÜS FORD TRANSĠT 225.790 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

25 2001 OTOMOBĠL RENAULT EUROPA 1.6 399.840 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

26 2001 MĠNĠBÜS FORD TRANSĠT 2.5 328.450 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

27 2008 OTOMOBĠL HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 560.000 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

28 2008 OTOMOBĠL HYUNDAI ACCENT ERA 1.6 290.220 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

29 2008 KAMYONET FORD CONNECT 1.8 TDCĠ 257.870 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 

30 2009 RENAULT MEGANE 1.6 AUTHENTIQUE 506.500 
ÇalıĢır Vaziyette-Bakım 

Gerekir 
 

 Ek-2 

DENĠZLĠ EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ 

HURDA TAġINIRLAR VE YAKLAġIK MĠKTARLARINI GÖSTERĠR LĠSTE 
 

S. NO CĠNSĠ DURUMU MĠKTARI 

1 ALĠMĠNYUM (TARTILI) HURDA 10.000,00 KG 

2 BĠLGĠSAYAR EKRANI HURDA 59,00 ADET 

3 BĠLGĠSAYAR KASASI HURDA 115,00 ADET 

4 BÜRO VE TEKNĠK MALZEME HURDA 242,00 ADET 

5 BÜRO KOLTUĞU HURDA 157,00 ADET 

6 DEMĠR AKSAMLI TAġINIR HURDA 119,00 ADET 

7 TELEVĠZYON HURDA 22,00 ADET 

8 DEMĠR (TARTILI) HURDA 12.000,00 KG 

9 KLĠMA HURDA 2,00 ADET 

10 BÜRO MASASI HURDA 43,00 ADET 

11 AHġAP VE PLASTĠK MALZEME HURDA 591,00 ADET 

12 TARAYICI HURDA 6,00 ADET 

13 BĠLGĠSAYAR YAZICISI HURDA 46,00 ADET 

 8647/1-1 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 5 Ekim 2017 – Sayı : 30201 

 

TTK ĠHTĠYACI OLARAK 4 KALEM SEYYAR FLANġLI BORU ALIMI  

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/481452 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94 –84  

  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 

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

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

a) Niteliği, türü ve miktarı Seyyar FlanĢlı Boru Temini 4 Kalem  
 
b) Teslim yeri : Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin tesellüm 

ambar sahasıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 45 gün içerisinde Kurumumuza 

teslim edeceklerdir. 

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 24.10.2017 Salı – saat 15:00 

c) Dosya no : 1718046 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4- 1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) ġekli ve içeriği ihale Ģartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

e) Ġhale Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

f) Ġhale idari Ģartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Ġhale idari Ģartnamesinin 16’ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
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Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler. 

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

gereken kriterler. 

4.2.1 Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1- En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2- Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.10.2017 Salı – saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

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

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır.  

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım iĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 8625/1-1 
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HÜCRE ANALĠZÖRÜ VE ANNEKSĠN V HÜCRE ÖLÜM ANALĠZĠ  

KĠTĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında Hücre Analizörü ve Anneksin V Hücre Ölüm 

Analizi Kiti alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/490268 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Hücre Analizörü ve Anneksin V Hücre Ölüm 

Analizi Kiti Alımı 

b) Teslim yeri : ODTÜ-MEMS Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 

b) Tarihi ve saati : 26 Ekim 2017 PerĢembe 11:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

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

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 
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a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b- Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. Ġstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broĢür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 26/10/2017 PerĢembe günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8649/1-1 
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DARBE FONKSĠYON ÜRETECĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel AraĢtırma Projeleri kapsamında Darbe Fonksiyon Üreteci alımı 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20. Maddesi 

(f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası* : 2017/490244 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No: 1   06800 

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312 210 35 86 - Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Darbe Fonksiyon Üreteci Alımı 

b) Teslim yeri : ODTÜ-MEMS Merkezi 

c) Teslim tarihi : SözleĢme tarihinden itibaren 70 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü  

b) Tarihi ve saati : 25 Ekim 2017 ÇarĢamba 11:00  

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler  

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

4.1.2. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.3. Ġdari ġartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

4.2.1. Ġstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 
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a- Ġstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler,  

b- Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c- Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.2. Ġstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, vb.) idareye sunacaktır. 

4.2.3. Ġstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/ üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

sözkonusu ihale ile ilgili ürünlere ait SatıĢ Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. Ġstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broĢür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. Ġstekli, teknik Ģartnamenin bütün maddelerine açık, anlaĢılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. OkunmuĢtur, anlaĢılmıĢtır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.  

7 - Ġhale dokümanı ODTÜ BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji GeliĢtirme Daire 

BaĢkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ Ģubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

50,00 TL (ElliTürkLirası) yatırılarak dekont karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 25/10/2017 ÇarĢamba günü, saat 11:00’a kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Götürü Bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden Götürü Bedel sözleĢme düzenlenecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8650/1-1 
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2 (ĠKĠ) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/ 

Ġhale kayıt numaraları  : 1) 2017/486772    2) 2017/486836  

1 - Ġdarenin   

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Kurupelit-

Atakum / SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 (362) 312 19 19 /7091-7090  

  Faks:0 (362) 457 60 21 

c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  - - -  

2 - Ġhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktar(lar)ı  : 1) All Ġn One Masaüstü Öğrenci Bilgisayarı; 20 

Adet (komple) 

  2) KBB Moduler Görüntüleme Platformu; 1 Adet 

(Komple Sistem) 

b) Teslim yeri/yer(ler)i  : 1) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel ĠletiĢim Tasarımı 

Bölümü 

  2) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı 

c) Teslim tarihi  : 1 ve 2 numaralı cihazlar SözleĢmenin imzalanmasını 

müteakip, 90 (doksan) takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/Ġhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saat(ler)i : 1) Tarih: 17/10/2017 Saat: 15:00 

  2) Tarih: 31/10/2017 Saat: 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  

4.1.1. Yeterlik baĢvurusu yapmaya/Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (DeğiĢik:25/01/2017-29959 R.G./4 md.) Ayrıca aday veya 

isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak 

sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleĢme imzalanmadan önce, bu 

durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale 

dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir. 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menĢei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taĢınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

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

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala iliĢkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
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c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.2.4. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen 

belgeler. 

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

6 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji GeliĢtirme 

Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı 

iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.‖  

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. (2 sıra no’lu 

cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.) 

9.1- Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kaleminin miktarı ile bu 

mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 

birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

(1 sıra no’lu cihaza verilecek teklifler için geçerlidir.) 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8629/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

 
 8673/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 8673/2/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 5 Ekim 2017 – Sayı : 30201 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8670/1-1 



5 Ekim 2017 – Sayı : 30201 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8671/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8672/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8672/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8674/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8674/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8674/3/1-1 



5 Ekim 2017 – Sayı : 30201 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8674/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8675/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.15/163 

Toplantı Tarihi ve No : 15/09/2017 - 234 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15/09/2017 - 4693 ANKARA 

Ankara Ġli, Kızılcahamam Ġlçesi, EğerlibaĢköy Köyünde bulunan halkarasında ―kale‖ 

mevkii olarak geçen alanının incelenmesi isteği üzerine, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Arkeolojik alanın 2863 Sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesi isteğine iliĢkin raporu doğrultusunda, 2863 Sayılı Yasanın 7. Maddesi 

ve ilgili Tespit ve Tescil Yönetmeliği gereği faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların 

görüĢlerinin alınmasına yönelik Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 07.07.2017 gün ve 1530 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin ve alanın 

tescili konusunun değerlendirilmesi isteğine iliĢkin; BarıĢ AKÇA’nın 21.10.2016 tarihli 

baĢvurusu, Ankara Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmıĢ 05.07.2017 gün ve 3360 sayılı raporu okundu, Ankara Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün 18.07.2017 gün ve E.1596065 sayılı yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 27.07.2017 gün ve E.20257-732 sayılı yazısı, Ankara BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi BaĢkanlığı Plan ve Proje ġube 

Müdürlüğünün 07.08.2017 gün ve 3047 sayılı yazıları okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, Kızılcahamam Ġlçesi, EğerlibaĢköy Köyünde bulunan halk arasında ―kale‖ 

mevkii olarak geçen ve Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen ekli harita üzerinde koordinatları verilerek sınırları belirlenen 

EğerlibaĢköy Köyü Kaya YerleĢimi ve Gözetleme Kulesi Kalıntısının 2863 Sayılı Yasa 

kapsamında I. Derece Arkeolojik sit Alanı olarak tesciline, 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢullarına iliĢkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararı koĢullarının geçerli 

olduğuna; tescil edilen arkeolojik alana iliĢkin koruma önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

 8607/1-1 

————— 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 27.09.2017 - 203 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.09.2017 - 2864 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesi, 139 ada 12 nolu parselde yer alan, 

mülkiyeti özel Ģahıslara ait, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

07.12.2006/239 sayılı kararı ile korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescillenen 

taĢınmazın yapı grubunun belirlenmesine iliĢkin, 22.09.2017 tarihli Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

07.12.2006/239 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, GölbaĢı Mahallesi, 139 ada 12 nolu parselde yer alan, sivil 

mimari nitelikli yapının, tescil kararında yapı grubu belirlenmemiĢ olduğundan: ―II. Grup Yapı‖ 

olarak belirlenmesine ve yapı grup bilgisinin tapu kütüğünün beyanlar hanesine iĢlenmesine karar 

verildi. 8608/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve

Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GENELGE

— 2018-2020 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı

Genelgesi

TEBLİĞLER

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2017/20)

— Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nde

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/31)

— 2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki 2018-2020 Dönemi Bütçe Hazırlama

Rehberi

KURUL KARARI

— Orta Vadeli Mali Plan (2018-2020)’ın Kabulüne Dair 21/09/2017 Tarihli ve

2017/32 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


