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YÖNETMELİKLER

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel

Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin görevde yükselme ve unvan deği-

şikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

merkez ve taşra teşkilatında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi

memurlar ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli

personel pozisyonunda görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği sure-

tiyle atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-

liği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdürlük: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ç) Görev grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

d) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme sınavına tabi unvanlara ilişkin görev-

lere atanabilmek için yapılan sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) ben-

dinde belirtilen süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

8 Kasım 2017 – Sayı : 30234                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



ğ) Kadrolu personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde

yer alan personeli,

h) Kurum: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teş-

kilatını,

ı) Merkez teşkilatı: Kurum merkezindeki birimleri,

i) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin

(c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile

çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

j) Sözlü sınav: Görevde yükselme suretiyle atanacaklardan, yazılı sınavda başarılı olan-

ların katılacağı sınavı,

k) Taşra teşkilatı: Kurum merkezi dışındaki birimleri,

l) Unvan değişikliği: En az orta öğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

m) Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara ilişkin görevlere

atanabilmek için yapılan sınavı,

n) Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

o) Yazılı sınav: Bu Yönetmelik kapsamında kadrolara atanacakların bilgilerini ölçmek

maksadıyla yapılan sınavı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, müdür,

2) Şef, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman.
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e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem programcısı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, bilgisayar işletmeni,

veri hazırlama ve kontrol işletmeni, muhasebeci yardımcısı, veznedar, koruma ve güvenlik gö-

revlisi, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi, biyolog, avukat, programcı, tekniker, tek-

nisyen, teknik ressam, topograf, hemşire, sağlık memuru.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenlenen nitelikleri haiz olmak ve ayrıca aşağıdaki

şartları taşımak gerekir.

a) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline

tabi müdür, şube müdürü, başuzman ve daha üst görevlerde bulunulan kadrolarda görev yapmış

olmak.

b) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline

tabi müdür, şube müdürü, sivil savunma uzmanı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) İç denetçilerin atanması için;

1) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından iç denetçi olarak atanacaklarda, ilgili yılı içe-

risinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına ait Genel Yatırım ve

Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki görevlere atanabilmek

için;

a) Münhal kadro veya pozisyon bulunması,

b) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro ve pozisyon

için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadro ve pozis-

yonların birinde olmak üzere Genel Müdürlükte en az altı ay çalışmış olmak,

ç) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.
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Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak

şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Şube Müdürü, Müdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik branş için; Teknik Uzman, başmühendis, mühendis, mimar olmak ve iş gü-

venliği ve sağlığı ile ilgili kadrolara atanabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

bulunmak,

4) İdari branş için; Uzman, şef, programcı, çözümleyici, sistem programcısı, koruma

ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi olmak.

b) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezun olmak,

2) Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bu-

lunmak.

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde düzenle-

nen nitelikleri haiz olmak,

2) Kurumda en az iki yıl çalışmış olmak.

ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Sağlık memuru veya idari hizmetler grubunda yer alan unvanlarda olmak üzere en

az beş yıllık hizmeti bulunmak.

d) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık teknik eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, mimar pozisyonunda olmak üzere toplam en az sekiz yıllık hizmeti bu-

lunmak.

e) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt

bendi ile aynı fıkranın (e) bendinde belirtilen görevlerde olmak üzere en az sekiz yıl hizmeti

bulunmak.

f) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman, şef, programcı, sistem programcısı, çözümleyici, koruma ve güvenlik amiri,

koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik grup şefi olmak.

g) Koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, koruma ve güvenlik

grup şefi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
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2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak Kurumda iki yıl çalışmak şartıyla, 4 yıllık yük-

seköğrenim görenlerin 5 yıl, 2-3 yıllık yükseköğrenim görenlerin 7 yıl hizmeti bulunmak,

3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde sayılan pozisyonlarda hizmeti

bulunmak.

ğ) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Sistem programcısı pozisyonunda en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dili ile işletim sistemi konularını bildiğini belgelemek.

h) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ı) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik

görevlisi, veznedar, şoför pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az orta öğretim mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için, ayrıca 10/6/2004 tarihli ve

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,

3) Şoför pozisyonuna atanabilmek için, ayrıca en az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak,

4) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) bendinde sayılan pozisyonlarda hizmeti bulunmak,

5) En az 4 yıl hizmeti bulunmak.

i) Bilgisayar işletmeni ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarına atanabil-

mek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Memur, ambar memuru, satınalma memuru, dava takip memuru, koruma ve güvenlik

görevlisi, veznedar pozisyonlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

3) Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya kamu

kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da

örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde

mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yö-

netmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki

başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar

itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Mühendis, mimar, kimyager, istatistikçi ve biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mühendislik, mimarlık, istatistikçi,

kimyagerlik ve biyoloji bölümlerinden mezun olmak,
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2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık meslek teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Teknisyen, teknik ressam, topograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Meslek teknik lisesi mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik okulların Programcılık bölümlerinden mezun

olmak,

2) Bilgi işlem programlama dilini bildiğini belgelendirmek,

3) En az iki programlama dilini bilmek,

4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Hemşire veya sağlık memuru pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin veya hemşirelik sağlık

memurluğu bölümü mezunu olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Avukatlık ruhsatını haiz olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar 

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, ku-

rumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, kurumca

uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya po-

zisyonlar yazılı sınavlardan en az kırk beş gün önce duyurulur. İlan edilen kadrolar için belir-

lenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını

taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde

başvuruda bulunabilir. İlan edilen kadro veya pozisyonlara sınavsız atanma hakkına sahip olan-

lar, bu kadro veya pozisyonlar için başvuruda bulunamazlar.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri

kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Yapılacak duyuruda;

a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların birimi, unvanı ve sayısı,
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b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

yer alır.

(5) Diğer kurumların personeli ve adaylık süresi içerisinde bulunanlar başvuruda bulu-

namazlar.

(6) Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Başvuruda bulunanların gerekli

şartları taşıyıp taşımadığı Personel Dairesi Başkanlığınca incelenir, aranan şartları taşıyanlar

kurumun resmî internet sitesinde ilan edilir. Uygun görülen adaylara sınav giriş belgesi verilir.

Uygun görülmeyenlerin durumu birimine yazı ile bildirilir.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer veril-

mek suretiyle belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Genel Müdürlük tarafından yapıla-

bileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına,

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim ku-

rumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sı-

navda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. 

Sözlü sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı

puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sa-

yısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav pu-

anlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet

sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, puanın eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,
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b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya po-

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-

sonel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı

puanlarına göre en geç bir ay içinde atanır. Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması

esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya

pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten iti-

baren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak mü-

teakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre belirlenmiş olması halinde yedek-

ler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan

veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar

ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozis-

yonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 15 – (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi

pozisyonlara personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde unvan

değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama

yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda

veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı

aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi

personeli başvurabilir.

(4) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı

sayılır.

(5) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.
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Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Genel Müdürlükçe yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme

işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu veya kurulları, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin baş-

kanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile

diğer üyelerden teşekkül eder. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri ara-

sından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim

hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci

dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,

bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler

görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandı-

rılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.

(7) Genel Müdürlük, gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında beş kişiden müteşekkil

sınav kurulu veya kurulları oluşturabilir.

(8) Kurulun sekretarya hizmetleri, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için belirlenecek

görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konu başlıklarını belirlemek.

b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek.

c) Sınav sonuçlarının ilanını sağlamak.

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları sonuçlandırmak.

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 18 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarının ölçme ve değerlendirme işleminin

kesinleştiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını Genel Müdürlüğün resmi

internet sitesinde ilan eder.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) İlgililer, sonuçların resmî internet sitesinde ilanından itibaren beş iş

günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar on iş günü içerisinde sınav kurulunca

incelenip sonuçlandırılır ve birimine bildirilir.

Sınavın yürütülmesi

MADDE 20 – (1) Yazılı sınavın 11 inci maddede belirtilen kurumlardan birine yaptı-

rılması halinde sınavın yürütülmesine ve itirazlara ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ve sınavı

yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde yürütülür.
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(2) Sınav giriş belgesi ile kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport veya kurum kimlik

kartı) olmayanlar yazılı sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

Sınavın geçersiz sayılması

MADDE 21 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici

işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz

sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin

sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır

ve her ikisi hakkında da yasal işlem uygulanır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ne sebeple olursa olsun girme-

yenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 22 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sı-

navlar sonucunda kazananlardan başvuruları sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal

edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler

ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış

olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Görev grupları arasında geçişler ve sınavsız atama

MADDE 25 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde

yapılır.

a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği

ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar alt görevlere atanabilirler.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri ile alt görevlere

atanmaları sınavsız yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruplardan üst gruplara

geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce

bulunulan görevler ile bu görevler ile aynı düzeyde olan görevlere ve alt gruptaki görevlere bu

Yönetmelikle aranan öğrenim ve sertifika gibi belgelere sahip olmak şartlarını taşımak kaydıyla

görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler il-

gili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, bu Yönetmelik kapsa-

mındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmak-

sızın öğrenimle ihraz edilen pozisyonlara atanabilirler.
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ç) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve bu Yönetmelikte aranan

öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere

sınavsız atanabilirler.

d) Avukat unvanlı pozisyonlardan, hukuk müşaviri unvanlı kadrolara atanma görevde

yükselme sınavına tabi değildir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri

uygulanmaz.

Naklen atamalar

MADDE 27 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden naklen

atama talebinde bulunanların aynı veya daha alt görevlere naklen atanmaları mümkündür. An-

cak görevde yükselme sınavına tabi olmayan kadro unvanlarına, 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununda belirtilen hükümlere göre atama yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 28 – (1) Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi

yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapı-

labilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşla-

rında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve ilgili

mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 30 – (1) 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim şartı istisnası

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla

iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 8 inci

maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ge-

nel Müdürü yürütür.
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan:

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU 

YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA

BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA 

YARDIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan

vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere

yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi

ve Yurtlar Kurumu Kanununun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Barınma yardımı: Yurtlarda ücretli barınan öğrenciler adına vakıf veya derneklere

Kurum bütçesinden ödenecek miktarı,

ç) Beslenme yardımı: Yurtlarda barınan öğrencilerin beslenmelerine katkı yapılması

amacıyla Kurum yurtlarındaki beslenme yardımını geçmemek üzere sabah kahvaltısı ve akşam

yemeği olarak ayrı ayrı belirlenecek ve öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçe-

sinden ödenecek miktarı,

d) Dernek: Kamu yararına çalışan dernekleri,

e) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

f) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

g) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün, hazırlık sınıfı, bi-

limsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dahil öğrenim süresini,

ğ) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak öğrenim

görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencileri,

h) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre Kurum

yurtlarının hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

ı) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam

etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

i) Vakıf: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfları,
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j) Yetkili kişi/kişiler: Vakıf ve derneklerin Yönetim Kurulu veya yetkili organlarının

temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,

k) Yönetici: Vakıf ve dernekleri yönetmek üzere tüm organlarda görev alanlar ile gö-

revlendirilen müdür, müdür yardımcıları ve benzeri unvanları,

l) Yurt: Vakıf ve dernekler tarafından işletilen yükseköğrenim öğrenci yurtlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru ve Değerlendirme

Başvuru

MADDE 4 – (1) Barınma ve beslenme yardımına, örgün eğitim veren bir yükseköğre-

tim kurumuna kayıtlı olup vakıf ve dernek yurdunda barınan öğrenciler için başvurulur.

(2) Vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından imzalanmış başvuru di-

lekçesi ekinde;

a) Vakıf ve derneklerce yurt işletilmesine dair Millî Eğitim Bakanlığından alınacak ku-

rum açma izni ve çalışma ruhsatının onaylı örneği,

b) Vakıfların vergi muafiyeti tanındığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,

c) Derneklerin kamu yararına çalıştığına dair Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,

ç) Beslenme ve barınma yardımından faydalanmak istediğine yönelik öğrenci dilekçesi,

d) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan şartları taşıyan öğrencilerin bilgi ve belge-

leri,

e) Yetkili kişi/kişiler/yöneticiler ile barındırılan öğrencilerin 5 inci maddede belirtilen

durumlarda olmadığına dair yazılı beyanı,

ile birlikte Kuruma müracaat edilir.

Yardımdan yararlanamayacaklar

MADDE 5 – (1) Aşağıda belirtilen yetkili kişi/kişiler/yöneticileri çalıştıran vakıf ve

derneklere beslenme ve barınma yardımı verilmez:

a) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruş-

turma yürütülen yahut kamu davası açılan,

b) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla

irtibatı olan,

c) Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal ve görsel medyada hakarette bulunan ya da

bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan,

ç) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelen, hakaret eden, müessir fiilde bulunan veya

silah kullanan,

d) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis

cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti (cezası tecil edilenler ve hükmün açıklanması geri bırakı-

lanlar hariç) olan,
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e) Cezası tecil edilmiş olsa bile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-

nunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının

Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm giymiş veya bu suçlardan

haklarında açılan kamu davası bulunan,

f) Cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ilgili hü-

kümleri gereğince yüz kızartıcı suçlardan mahkûm edilen,

yetkili kişi/kişiler/yöneticiler.

(2) Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilere beslenme ve barınma yardımı veril-

mez:

a) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruş-

turma yürütülen yahut kamu davası açılan,

b) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla

irtibatı olan,

c) Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal ve görsel medyada hakarette bulunan ya da

bu nedenle Cumhuriyet Savcılığınca haklarında kamu davası açılan,

ç) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelen, hakaret eden, müessir fiilde bulunan veya

silah kullanan,

d) Cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ilgili hü-

kümleri gereğince yüz kızartıcı suçlardan mahkûm edilmiş olan,

e) Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis

cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan,

f) Cezası tecil edilmiş olsa bile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-

nunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının

Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm giymiş olan veya bu suç-

lardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan,

g) Kurum veya diğer resmî kuruluşların yurtlarından süresiz çıkarma cezası veya öğ-

retim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan,

öğrenciler.

(3) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin yurda ilk kayıtlarında ve her eğitim

ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulamasının vakıf ve derneklerce yapılması zorunludur.

(4) Birinci fıkra ile ikinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) bentlerinde belirtilen durumların

araştırılması Kurumca yapılır.

Değerlendirme

MADDE 6 – (1) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe

ödeneğini geçemez. Başvuruda bulunan vakıf ve derneklerce sunulan yurt hizmetlerinin kapsam

ve niteliği hakkında Kurum tarafından yapılacak değerlendirme esastır.

(2) Aşağıda şartları belirtilen vakıf ve derneklere öncelik verilebilir:

a) Kurum yurtlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde yurtları bulunan vakıf

ve dernekler.
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b) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen

öğrencileri ücretsiz olarak barındıran vakıf ve dernekler:

1) Gazi, şehit ve gazi çocukları.

2) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri.

3) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri.

4) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri.

5) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Ka-

nun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin

çocuklarını.

6) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme

yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri.

7) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri.

8) Milli Sporcu Belgesi almış öğrencileri.

9) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocukları.

10) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocukları.

c) Ülke genelindeki barındırdığı öğrenci kapasitesi yüksek olan vakıf ve dernekler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tahakkuk, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim

Tahakkuk ve ödeme

MADDE 7 – (1) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, her yıl Kurum

yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere Bakanlık ve Maliye

Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(2) Beslenme ve barınma yardımı, yılı bütçe ödenek tutarını aşmamak kaydıyla yük-

seköğretim kurumlarının öğrenim süreleri ile sınırlı olup dokuz ayı (bir öğretim yılında fiilen

270 gün) geçemez.

(3) Barınma yardımı öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu sürece ödenir.

(4) Beslenme yardımı, öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.

(5) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarı

Kurum yurtlarında barınan bir öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarını geçemez.

(6) Vakıf ve dernek iktisadi işletmesi adına beslenme ve barınma için ayrı ayrı olmak

üzere aylık dönem halinde takip eden ay içinde Kurum adına 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü

mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetme-

liğinde belirtilen belgelerin yanında, matbu dilekçe (Ek-1) ekinde;

a) Fatura,

b) Barınma yardımı için kayıtlı öğrenci aylık icmal listesi (Ek-2), günlük barınma çi-

zelgesi (Ek-3), 

c) Beslenme yardımı için beslenme yardımından faydalananların günlük (Ek-4, Ek-5)

ve aylık icmal listesi (Ek-6),
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Kuruma teslim edilir. Kurumca gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun bulunan öde-

meler, aylık dönemler halinde takip eden ayda ödeme emri belgesine bağlanır ve ilgili vakıf

ve derneğin iktisadi işletmesi banka hesabına yatırılır.

Sorumluluk

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden,

10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mev-

zuat hükümleri doğrultusunda Kurumda görevli ve yetkili olanlar dahil olmak üzere vakıf ve

dernek yurtlarında yetkili kişi/kişiler/yöneticiler sorumludur.

(2) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle

fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı

tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında

Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuru-

ma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi ha-

linde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri

tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenir.

Denetim ve yaptırım

MADDE 9 – (1) Gerek ve ihtiyaç duyulması halinde, Bakanlıkça ve/veya Kurumca

beslenme ve barınma yardımına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak vakıflar ve derneklere ait

yurtlarda denetim ve inceleme yapılabilir.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da usulsüzlük yaptığı tespit edilen vakıf ve

derneklere beslenme ve barınma yardımı, öğretim yılı sonuna kadar yapılmaz. İşbu eylem

ve/veya fiillerin ikinci tekrarında vakıflar ve dernekler bir yıl süreyle beslenme ve barınma

yardımından faydalanmak için Kuruma başvuru yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi belge isteme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı veril-

mesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran

ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır. 

(2) Vakıf ve dernekler beslenme ve barınma işlemleri ile ilgili olarak gerek barındır-

dıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgi ve belgeleri belir-

lenen süre içerisinde vermek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-

rumu Genel Müdürü yürütür.
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Özyeğin Üniversitesinden:

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE 
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Özyeğin Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen lisansüstü diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve
esasları düzenlemektedir. 

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

lisansüstü diploma programlarındaki eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) DNO: Dönem not ortalamasını,
ç) Enstitü: Özyeğin Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim öğretim yapan enstitüleri,  
d) Enstitü Anabilim Dalı: Özyeğin Üniversitesine bağlı enstitülerdeki anabilim dalla-

rını,
e) Enstitü Kurulu (EK): Özyeğin Üniversitesi Enstitü Kurullarını,
f) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Özyeğin Üniversitesi enstitü yönetim kurullarını, 
g) GMAT: General Management Admission Test Sınavını, 
ğ) GNO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
h) GRE: Graduate Record Examinations Sınavını,
ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
i) Mütevelli Heyeti: Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
j) Öğrenci Hizmetleri: Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Hizmetlerini,
k) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
l) Rektör: Özyeğin Üniversitesi Rektörünü,
m) Senato: Özyeğin Üniversitesi Senatosunu,
n) Üniversite: Özyeğin Üniversitesini,
o) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programlar ve Açılacak Dersler ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programlar 
MADDE 5 – (1) Açılacak yeni lisansüstü programlar, Senatonun önerisi üzerine Mü-

tevelli Heyeti kararı ile belirlenir ve YÖK’ün onayı ile kesinleşir. 
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(2) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz. 
Lisansüstü programlarda açılacak dersler
MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlardan mezuniyet için tamamlanması öngörülen

ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, ilgili EK’nın kararı ve Senato
onayıyla belirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Kararlarda, değişikliklerden etkile-
necek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen
dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(2) Lisansüstü programlarını tamamlamak için öngörülen müfredatta, bilimsel araştırma
teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir dersin verilmesi zorunludur. 

(3) Bir lisansüstü program için dönemde hangi derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi
öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlarının önerileri üzerine
ilgili EYK kararıyla belirlenir. 

(4) Lisansüstü programlardaki derslerin AKTS kredilerinin belirlenmesinde 20/4/2016
tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetme-
liğinin 34 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurulur. 

Bilimsel hazırlık programı
MADDE 7 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-
öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora
programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla almaları gereken dersler belirtilerek
ilgili EYK  kararıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve EYK’nın onayıyla lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve kayıt silme işlemlerinde bu Yönetmelikte belirtilen
kurallar uygulanır. 

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken dersleri en az C notu ile sü-
resi içinde tamamlayamayan öğrencilerin, izleyen dönemden itibaren ilgili EYK kararıyla Üni-
versite ile ilişikleri kesilir. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. 
(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir. 
Başvuru ve kabul 
MADDE 9 – (1) Öğrenci alınacak programlar, programların gerektirdiği başvuru ve

kabul koşulları ilgili EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir ve güz ve bahar dönemleri başında
ilan edilir. 
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(2) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve baş-
vurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya ALES’e
eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri bir sınavdan YÖK tarafından belirlenen as-
gari puandan az olmamak üzere puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programla-
rına öğrenci kabulünde ALES veya eşdeğer sınav puanı aranmayabilir, puan istenildiği takdirde
taban puan Senato tarafından belirlenir. Tezli yüksek lisans programlarına kabulde ALES pua-
nının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisans-
üstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir. 

(3) EK kararı ile yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile öğrenci kabul edi-
lebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. 

(4) Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan
T.C. vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES veya eşdeğer sınav ve puan-
ların aranıp aranmayacağı ilgili EK’nın önerisi ile Senato tarafından belirlenir. 

(5) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı
yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun
görüşü aranır. T.C. vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri
tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir. 

(6) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların Üniversite ta-
rafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış olmaları
şarttır. Yüksek lisans programına başvuran adaylardan yükseköğretim kurumlarının öğrenim
dili İngilizce olan programlarından Üniversiteye kayıt tarihinden en fazla iki yıl önce mezun
olanlar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan
adaylar, ilgili EYK kararıyla İngilizce hazırlık programına alınabilirler. İngilizce hazırlık prog-
ramına kabul edilen öğrencilerin, lisansüstü programlarına başlayabilmeleri için kendi kabul
edildiği yılda veya lisansüstü programa geçiş yılında geçerli olan İngilizce yeterlik koşulundan
birini sağlamaları gerekir.

(7) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde ilgili enstitülere
yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak
ilgili EYK kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye
lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralık-
larından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tari-
hinde geçerli olmalıdır.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar. 

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

(3) Öğrencinin mezuniyet yükümlülüğüne sayılacak derslerin en çok ikisi, lisans öğre-
nimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, EYK onayıyla lisans dersi olabilir. 
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(4) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir, ancak bu derslerin en fazla
ikisi mezuniyet yükümlülüğüne sayılır. 

Süre
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan ve mezuniyet için gerekli olan tez
çalışmaları hariç tamamlanması gereken seminer dersi dahil asgari ders yükünü başarıyla ta-
mamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini
yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savun-
masına girmeyen öğrencinin ilgili EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Öğrenciler yüksek lisans programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getirdik-
leri takdirde belirlenen süreden önce ilgili EYK kararıyla mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 12 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci
yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayıyla en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir. 

(2) Öğrenciler ders seçimlerini tez danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı tez
danışmanı onayı sonrasında kesinleşir. Tez danışmanı atanana kadar, ders seçimlerini enstitü
anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı onaylar. 

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir. 

(4) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış olduk-
ları tez danışmanlıkları EYK kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir. 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, tezini Senato

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

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

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının
önerisi ve EYK onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de başka yük-
seköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden
oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Öğrenci, danışmanın onayından geçmiş ve intihal raporu olumlu sonuçlanmış tezinin
istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uy-
gunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı program
başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. Enstitü, tezin ve intihal raporunun nüshalarını
jüri üyelerine gönderir. 
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(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve so-
nucunu içeren yönetim kurulu kararını Öğrenci Hizmetlerine iletir. 

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci tez sınav tarihinden itibaren en geç
üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur, bu süre içerisinde aka-
demik takvimde ilan edilen kayıt yenileme döneminde öğrenci kaydını yenilemek zorundadır.
İkinci kez tez savunma sınavına giren öğrencinin tezi hakkında jüri kabul veya ret kararı verir.
Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanakla bildirilir. İlgili enstitü, tutanağa göre tez sınav tarihi ve sonucunu içeren yönetim
kurul kararını Öğrenci Hizmetlerine iletir. 

(8) Tezi reddedilen öğrencinin tez sınav tarihinden itibaren beş gün içinde ilgili enstitü
müdürlüğüne talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının mezuniyet koşullarını
yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan
öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında tamamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa,
bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için 1 dönem ek süre verilir. Tezsiz yüksek lisans
programı olmayan durumlarda, tamamlanması gereken ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez
ve benzeri çalışmalar, 15 inci maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlayacak şekilde, ilgili
EK’nın kararı ve Senato onayıyla belirlenir; değişiklikler yine aynı usulle yapılır. Tezsiz yüksek
lisans programı olmayan durumlarda diploma eki verilmez.

(9) Birinci veya ikinci savunma sonunda başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen ve
tezsiz yüksek lisans diploması alamayan öğrencinin EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. 

Diploma
MADDE 14 – (1) Tezli yüksek lisans programdan mezun olunabilmesi için aşağıdaki

koşulların sağlanması gerekir:  
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri ve toplam AKTS kre-

disini başarıyla tamamlamak, 
b) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip

olmak,
c) Tez sınavına girdiği dönemde mezun olacağı diploma programında kayıt yenileme

işlemini yapmış olmak,
ç) Tez sınavında başarılı olmak,
d) İlgili enstitü kurulu tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan mezuniyet

için gerekli diğer koşulları da sağlamak,
e) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve şekil yönünden uygun bulunan en az üç kopyasını

tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek, EYK talep ha-
linde tezin teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci
koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz
ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Bu koşulları yerine getiren öğrenciler, ilgili EYK kararıyla mezun olur ve yüksek
lisans diploması alırlar.

8 Kasım 2017 – Sayı : 30234                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



(3) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yö-
nünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshala-
rının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

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

Tezsiz yüksek lisans programı 
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on

ders ile dönem projesi dersinden oluşur. 
(3) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yap-

tırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, ilgili EYK kararıyla lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir. Ancak, dönem projesi hariç
mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en
az dörtte birinin Üniversitede tamamlanması gerekir.

Süre
MADDE 16 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında ilgili enstitü anabilim dalı başkan-

lığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak
bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın
sonuna kadar belirler. Değişiklikler yine aynı usul ile yapılır. 

(2) Öğrenciler ders seçimlerini danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı danışman
onayı sonrasında kesinleşir. Danışman atanana kadar, ders seçimlerini enstitü anabilim dalı
başkanı veya program koordinatörü/başkanı onaylar. 

Diploma
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olunabilmesi için aşağı-

daki koşulların sağlanması gerekir:  
a) Mezuniyet yükümlülükleri kapsamında belirtilen tüm dersleri, dönem projesini ve

toplam AKTS kredisini başarıyla tamamlamak, 
b) Değişim programları hariç son dönemi Üniversitede kayıtlı olunan programda öğre-

nim görerek geçirmek,
c) Tezsiz yüksek lisans programında öngörülen dönem projesi hariç ilgili programın

mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en
az dörtte birini Üniversitede tamamlamak,
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ç) Mezuniyet yükümlülüğüne sayılan derslerden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip
olmak,

d) İlgili EK tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan mezuniyet için gerekli
diğer koşulları da sağlamak.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim
dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Dönem projesi raporunun akademik danışman tarafından onaylanmış hali, akademik
takvime göre eksik notların tamamlanması için son tarihe kadar anabilim dalı başkanı onayıyla
ilgili enstitüye teslim edilir. 

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari başvuru şartlarını yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans progra-
mına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK ka-
rarıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 19 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için bir
eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrenci programa kayıt olduktan sonra enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi
ve EYK onayıyla diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilir, ancak yüksek lisans derecesi
ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için
en fazla dört ders mezuniyet yükümlülüğüne sayılır.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 20 – (1) Öğrenci alınacak programlar, programların gerektirdiği başvuru ve

kabul koşulları ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenir ve güz ve bahar dönemleri başında
ilan edilir. Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde ilgili enstitülere
yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak
ilgili EYK  kararıyla yapılır.

(2) Doktora programına öğrenciler tezli yüksek lisans veya lisans diplomalarıyla baş-
vurabilirler. Hazırlık sınıfları hariç, eğitim süresi en az on yarıyıl olan lisans programlarından
mezun olanlar da tezli yüksek lisans mezunlarının tabi olduğu şartlarla doktora programına
başvurabilirler. 
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(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların başvurduğu

programın puan türünde 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise başvurduğu

programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları veya

ALES’e eşdeğer kabul edilen GRE veya GMAT ve benzeri bir sınavdan YÖK tarafından be-

lirlenen asgari puandan az olmamak üzere puana sahip olmaları gerekir. Senato tarafından bu

puanlar yükseltilebilir.
(4) Doktora programına lisans derecesiyle başvuran adayların lisans mezuniyet not or-

talamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Senato tara-
fından bu puan yükseltilebilir.

(5) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C.
vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde ALES veya eşdeğer sınav ve puanların
aranıp aranmayacağı ilgili EK’nın önerisiyle Senato tarafından belirlenir. 

(6) Doktora programına başvurularda ilgili EK’nın önerisi ve Senatonun onayıyla,
ALES puanının yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat
sonucu ile tezli yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da de-
ğerlendirilebilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlen-
dirmeye alınacağına ilgili EK’nın önerisi üzerine Senato tarafından kısıtlama getirilebilir. 

(7) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul
edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato ta-
rafından karar verilir.

(8) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde adayların, Üniversite
tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce
dil sınavlarından birinden ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış olmaları
şarttır. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine
Senato tarafından karar verilir. İngilizce yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar, ilgili EYK
kararıyla İngilizce Hazırlık Programına alınabilirler. İngilizce Hazırlık Programına kabul edilen
öğrencilerin, lisansüstü programlarına başlayabilmeleri için kendi kabul edildiği yılda veya li-
sansüstü programa geçiş yılında geçerli olan İngilizce yeterlik koşulundan birini sağlamaları
gerekir.

(9) Doktora programına öğrenci kabulünde adayların anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğer-
liği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zo-
runludur.

(10) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için diplomanın alındığı
yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun
görüşü aranır. T.C. vatandaşı adayların ayrıca Üniversiteye kayıt sırasında YÖK’ten kendileri
tarafından alınan Diploma Denklik Belgesini sunmaları gerekir.

(11) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilan edilen süreler içinde ilgili enstitülere
yapılır ve programlara öğrenci kabulü, belirlenen başvuru ve kabul koşullarına uygun olarak
ilgili EYK  kararıyla yapılır. Başvuruda sunulması gereken belgeler, öğrencinin Üniversiteye
lisansüstü düzeyde kayıt olacağı dönem için akademik takvimde ilan edilen kayıt tarih aralık-
larından öğrencinin kaydı hangisinde gerçekleşecekse o kayıt tarih aralığının başlangıç tari-
hinde geçerli olmalıdır. 
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Süre 
MADDE 21 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencinin
Üniversite ile ilişiği ilgili EYK kararıyla kesilir. 

(2) Doktora programı için gerekli tüm dersleri (yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalış-
ması hariç) başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler
için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde gerekli
tüm dersleri başarıyla tamamlayamayan veya mezuniyetine sayılan tüm derslerin (yeterlik sı-
navı, tez önerisi ve tez çalışması hariç) not ortalaması en az 3,00 olmayan öğrencinin EYK ka-
rarıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Azami süresi içerisinde tüm derslerini ve/veya tez çalışmasını tamamlayamayan ve-
ya doktora tez savunmasında başarılı olamayan öğrencilerin ilgili enstitü müdürlüğüne en geç
azami sürenin bitimini takip eden beş gün içerisinde talepte bulunması halinde tezsiz yüksek
lisans programının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yük-
sek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrencilere, tezsiz yüksek lisans programında ta-
mamlamaları gereken ders ve proje dersi varsa, bu yükümlülüklerini tamamlayabilmeleri için
1 dönem ek süre verilir. Tezsiz yüksek lisans programı olmayan durumlarda, tamamlanması
gereken ders, laboratuvar, uygulama, proje, tez ve benzeri çalışmalar, 15 inci maddenin ikinci
fıkrasındaki şartları sağlayacak şekilde, ilgili EK’nın kararı ve Senato onayıyla belirlenir; de-
ğişiklikler yine aynı usulle yapılır. Tezsiz yüksek lisans programı olmayan durumlarda diploma
eki verilmez. 

Tez danışmanı atanması
MADDE 22 – (1) Doktora programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için Üniversite öğretim üyesi kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve öğrencinin danışma-
nıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir.
Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar kesinleşir.

(2) Öğrenciler ders seçimlerini tez danışmanları ile birlikte yaparlar ve ders kaydı tez
danışmanı onayı sonrasında kesinleşir. Tez danışmanı atanana kadar ders seçimlerini enstitü
anabilim dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı onaylar. 

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamam-
lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu
dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Üniversitede farklı bir akademik bölüme geçen öğretim üyelerinin başlamış olduk-
ları tez danışmanlıkları EYK kararıyla tez süreci tamamlanıncaya kadar devam edebilir.   

(5) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ata-
nacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu içinden veya dışından en az doktora derecesine
sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 23 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına
girer. 
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(2) Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesiyle kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tara-
fından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Ko-
mite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jü-
rileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim
üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez
danışmanı oy hakkı olmaksızın yeterlik jürisinde yer alabilir. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır. 

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşama halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve ilgili EK kararına göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin
yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız
olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sı-
navını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili enstitü bu tutanağa göre sınav
tarihi ve sonucunu içeren yönetim kurulu kararını Öğrenci Hizmetlerine iletir. 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama/aşamalardan bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Öğrencinin bir sonraki yarıyılda yapılacak olan sınava
girebilmesi için ilgili yarıyılda kayıt yenilemiş olması şarttır. Bu sınavda da başarısız olan öğ-
rencinin ilgili EYK kararıyla doktora programı ile ilişiği kesilir. Ancak ilişik kesmeden önce
öğrencinin talep etmesi halinde, öğrenci lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş
ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ise ilgili EYK kararıyla yüksek lisans programına
geçebilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile ders yüküne karşılık gelen toplam AKTS kredi miktarının üçte birini geçmemek
şartıyla fazladan ders almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili EYK kararıyla belirlenecek dersleri
başarmak zorundadır. 

Tez izleme komitesi 
MADDE 24 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, EYK’nın ilgili karar

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK
onayıyla bir tez izleme komitesi oluşturulur. 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitüdeki ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından
olan üye Üniversitedeki farklı bir anabilim dalından olabileceği gibi diğer yükseköğretim ku-
rumlarının aynı veya farklı bir anabilim dalından da olabilir. İkinci tez danışmanının atanması
durumunda ikinci tez danışmanı dilerse oy hakkı olmaksızın komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili enstitü anabilim
dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayıyla üyelerde değişiklik aynı usulle yapılabilir.

Tez önerisi savunması 
MADDE 25 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, EYK’nın

ilgili karar tarihinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini
ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.
Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite
üyelerine dağıtır. 
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin

bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. 

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

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

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

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

ilgili EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, biri Ocak-Haziran ayları

diğeri Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda en az iki kere toplanır. 

(5) Öğrenci, tez izleme toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir

rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak

çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak

komite toplantısının gerçekleştiği dönemin son not giriş tarihine kadar belirlenir ve bu doğrul-

tudaki komite tutanağı ekinde öğrencinin raporu ile birlikte aynı süre içinde danışmanı tara-

fından ilgili enstitüye teslim edilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç

kez başarısız bulunan öğrencinin ilgili EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi savunmasına EYK tarafından geçerli kabul edilen bir mazereti olmak-

sızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

Doktora tezinin sonuçlandırılması 

MADDE 26 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, tezini Senato tarafından kabul

edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. 

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna

ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-

zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-

çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönde-

rilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi tutanağının

sunulmuş olması gerekir. 

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve EYK

onayıyla atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az

ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışma-

nın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması

durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

jüride yer alabilir. 

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunması, tez çalışmasının sunumu

ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları,

lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak ya-

pılır. 
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(6) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hak-
kında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı
olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. İlgili enstitü, tutanağa göre tez savunma tarihi ve so-
nucunu içeren EYK kararını Öğrenci Hizmetlerine iletir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin EYK kararıyla Üniversite ile ilişiği ke-
silir. 

(7) Tez savunmasında başarılı olamayanlar için talepleri halinde 21 inci maddenin üçün-
cü fıkrasında belirtilen şartları sağlamış olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması
MADDE 27 – (1) Tez savunmasında başarılı bulunan öğrenci, tezin istenen sayıda nüs-

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

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. EYK öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha
uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde EYK kararıyla
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından
onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin şekil yönünden uygun bulunmuş, ciltlenmiş
ve sınav jüri komisyonu tarafından imzalanmış nüshalarının enstitüye teslim edildiği tarihtir. 

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

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kayıtlar, Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Akademik yıl ve takvim
MADDE 28 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört haftalık (70 işgünü) ders sü-

resi olan iki dönemden oluşur. Dönem sonu sınavları, bu sürelere dahil değildir. Dersler, yarıyıl
esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir. 

(2) Ayrıca yedi haftalık ders süresi ve bu süreyi takip eden sınav süresi olmak üzere en
çok sekiz haftalık yaz okulu düzenlenebilir. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o
dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin
tercihine bağlıdır. Yaz okulu, lisansüstü eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında
olup yaz okulunda geçirilen eğitim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. 

(3) Bazı lisansüstü programlarda dersler güz ve bahar dönemlerinde yedi haftalık ders
süresi olan iki modül halinde verilebilir. Yaz modülünde verilecek bir dersin toplam saati, o
dersin güz veya bahar modülündeki toplam saatine eşittir. Modül sonu sınavları bu sürelere
dahil değildir.
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(4) Kayıt, ders, dönem sonu sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato
tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Öğrenim dili ve İngilizce yeterlik
MADDE 29 – (1) Öğrenim dili İngilizce olan programlara öğrenci kabulünde, adayların

Üniversite tarafından düzenlenen veya Senato tarafından kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası
İngilizce dil sınavlarından birinden ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenen puanı almış
olmaları şarttır. 

(2) İngilizce yeterliğin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet
koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili esaslar 24/3/2014 tarihli ve 28951
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce
Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile düzenlenir.

Üniversiteye kayıt
MADDE 30 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, şahsen, kanuni temsil-

cileri veya bu konuda yetki verilmiş vekilleri aracılığıyla, akademik takvimde kayıtlar için ilan
edilen süreler içinde, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye
kayıt yaptırırlar. Üniversiteye kayıtlar, Öğrenci Hizmetleri tarafından yapılır. 

(2) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini
tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybederler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

(4) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya usule uygun onaylı örneği kabul edilir. Kayıtta
sunulan belgelerin kayıt tarihinde geçerli olması gerekir. Başka bir yükseköğretim kurumunda
kaydı olup olmadığına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Askerlik bel-
geleri ve işlemleri 631 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde yürütülür. Gerçeğe aykırı veya ya-
nıltıcı beyan ve belgelerle başvurduğu tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise
bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişilere, verilmiş olan diploma
dahil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır.

Kayıt yenileme
MADDE 31 – (1) Öğrenciler, her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen

süreler içinde ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa
diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra derslere kayıt yaptırmak suretiyle Üniversiteye
kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Süresi içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders
ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak
kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle
yükümlüdürler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yenilenemez. 

(3) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız
öğrenci statüsüne geçirilir. Bu öğrenciler, kayıtlarını yenileyene kadar derslere ve sınavlara ka-
tılamazlar, derslerden not alamazlar, almakta oldukları burslardan ve diğer öğrencilik hakla-
rından yararlanamazlar. Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine sayılır.

(4) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem dersler başlamadan önce ilgili enstitü mü-
dürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren ilgili EYK kararıyla
kayıtlarını yenileyebilirler. Bu şekilde kayıt yenileyen öğrenciler, kayıtlarını yeniledikleri aka-
demik yıldaki akademik ve idari kurallara tabi olurlar. 

(5) Kayıtsız öğrenci statüsündeyken EYK kararıyla kaydını yenileyen öğrencilerin öğ-
renim programlarında değişiklik varsa alınacak veya sayılacak dersler için ilgili EYK kararıyla
intibakları yapılır.

8 Kasım 2017 – Sayı : 30234                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Derslerin kredi değerleri
MADDE 32 – (1) Derslerin kredileri AKTS dahilinde belirlenir. Ders kayıtları ve başarı

değerlendirmesine yönelik tüm hesaplamalarda derslerin AKTS kredileri kullanılır. Derslerin
haftalık saat ve kredi değerleri, ilgili EK’nın kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler
MADDE 33 – (1) Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programın mezuniyet yü-

kümlülükleri kapsamında almakla yükümlü olduğu; seçmeli dersler ise öğrencinin ilgi alanları
doğrultusunda mezuniyet yükümlülüklerini tamamlamak üzere alabileceği derslerdir. Her prog-
ramın zorunlu ve seçmeli dersleri, ilgili EK’nın kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Derslerin ön koşul ve yan koşulları
MADDE 34 – (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması

gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp en az C veya S geçer notları
ile tamamlanmış dersler ya da başarılması/tamamlanması gereken kredi ve çalışma gibi yü-
kümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alı-
nan en son not geçerlidir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması uygun görülen derse, o dersin yan koşul
dersi denir. Birlikte alınması gereken derslerden birini en az C veya S notu alarak tamamlayan
öğrenci, o dersin yan koşulu olan dersi tek başına alabilir.

(3) Derslerin ön ve yan koşulları, ilgili EK kararı ve Senato onayıyla belirlenir; deği-
şiklikler yine aynı usulle yapılır.

(4) Öğrenciler ön ve/veya yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal
veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede
ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından
ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

(5) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşul/yan koşulunu sağlamak için kulla-
nılabilir.

Devam zorunluluğu
MADDE 35 – (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve

bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğren-
cilerin devam durumlarının ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından dönem başında açıklanır ve öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim ele-
manları tarafından izlenir.

Derslerden muafiyet
MADDE 36 – (1) Üniversitenin lisansüstü diploma programlarına yeni kayıt yaptıran

öğrenciler, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda alıp başardıkları derslerden, li-
sansüstü diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla muafiyet ta-
lebinde bulunabilirler. Muafiyet talep başvuruları, transkript, ders içerikleri ve bir dilekçe ile
birlikte kayıtlı olunan enstitü müdürlüğüne yapılır.

(2) Öğrencinin daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden
Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılacak olan-
ları, bunların kredi ve not uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi
derslerden muaf tutulacağı ilgili EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Üniversitede
alınan derslere karşılık muafiyet verilen dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen ge-
çirilir. Öğrencinin daha önce alıp başardığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında diploma
programında muaf tutulacağı dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır. 
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(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesi hariç mezuniyet yükümlülü-
ğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte birinin Üni-
versitede tamamlanması gerektiğinden EYK tarafından yapılacak ders muafiyetinde bu sınıra
uyulması zorunludur.

(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin daha önce özel öğrenci olarak aldığı
ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eği-
timinde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

(5) Muaf sayılarak intibakı yapılan derslerin kredi toplamı dikkate alınarak, muafiyet
verilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin
öğrenim süresinden düşülür. Sayılan AKTS kredisinin toplamı 24-30 arasındaysa bir dönem
veya 30’un tam katı olmaması durumunda artık AKTS kredisi 24-30 arasındaysa bir dönem
daha öğrenim süresinden düşülür.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma
MADDE 37 – (1) Öğrenciler, ilgili EYK kararıyla özel öğrenci veya değişim öğrencisi

statüsünde diğer yükseköğretim kurumlarından ders alabilirler. Özel öğrenci statüsünde ders
alan öğrencilerden tezli yüksek lisans ile doktora programına yüksek lisans derecesi ile kayıt
olanlar en fazla iki dersi; doktora programına lisans derecesiyle kayıt olanlar ise en fazla dört
dersi diğer yükseköğretim kurumlarından alabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarında dö-
nem projesi hariç, mezuniyet yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS
kredisi toplamının en az dörtte birinin Üniversitede tamamlanması gerektiğinden EYK tara-
fından ders alma kararında bu sınıra uyulması zorunludur.

(2) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden
kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinden hangi derslerin yerine sayılacağı
ile bunların kredi ve not uyarlamaları, ilgili EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Öğrencinin aldığı dersin öğrenim dili, bu ders karşılığında öğrencinin diploma programında
sayılacak dersin öğrenim dili şartına uymak zorundadır. 

(3) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde
Üniversiteye dönem öğrenim ücretlerinin tamamını öderler. Bu dönemler, öğrencinin öğrenim
süresine sayılır.

Ders kayıtları
MADDE 38 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, derslere ka-

yıt yaptırmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, S/U olarak değerlendirilen derslere akademik tak-
vimde belirtilen ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar enstitü müdürü onayıyla da kayıt
edilebilirler, bu dersler için ayrıca danışman onayı aranmaz.

(2) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam ede-
mez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(3) Öğrencilerin haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması olan ders-
lere kayıt olma talepleri, ilgili EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Ders ekleme-bırakma
MADDE 39 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelikte

belirtilen kurallara göre kayıt yaptırdıkları derslerde veya şubelerinde değişiklik yapabilirler.
Öğrencilerin, bu süre sona erdikten sonraki ekleme-bırakma veya şube değişikliği talepleri, il-
gili EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

Dersten çekilme
MADDE 40 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıtlı ol-

dukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi sona erdikten sonraki dersten çekilme
talepleri, ilgili EYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
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(2) Güz ve bahar dönemlerinde öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin tümünden çekile-
mezler, yaz döneminde tümünden çekilebilirler. Dersten çekilmeler not belgesine W olarak iş-
lenir. Dersten çekilmelerde herhangi bir ücret iadesi yapılmaz, sonraki ücretlerine mahsup edil-
mez.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, bu ders için çekilme
yapılmadan önce alınmış not geçerli olur. 

Ders tekrarı
MADDE 41 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri zo-

runlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise öğrenciler bu dersi,
aynı ders veya enstitü tarafından bu ders yerine sayılan başka bir seçmeli ders ile tekrarlaya-
bilirler. Ancak, kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü ye-
rine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı seçmeli dersler için tekrarlama şartı aranmaz ve bu
dersler genel not ortalamasında kullanılarak not belgesinde (transkript) gösterilir.

(2) Öğrenciler, A- veya daha düşük not aldıkları dersleri not yükseltmek için tekrarla-
yabilirler. I (eksik) işaretli bir ders, bu dersten son not alınmadan tekrar edilemez. Tekrarlanacak
dersler seçmeli ise öğrenciler bu dersi, aynı ders veya enstitü tarafından bu ders yerine sayılan
başka bir seçmeli ders ile tekrarlayabilirler.

(3) Öğrenciler ders tekrarını istedikleri dönemde yapabilirler. 
(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not GNO hesaplamasında kullanılır, ancak öğ-

rencinin tekrarladığı tüm dersler not belgesinde (transkript) gösterilir.
(5) Üniversiteye kayıt olmadan önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı

olduğu derslerden muafiyet isteğinde bulunan öğrenciler, muaf tutularak intibakı yapılan bu
dersleri, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

ALTINCI BÖLÜM
Sınavlar, Notlar, İşaretler ve Değerlendirme

Sınavlar 
MADDE 42 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar ile proje, ödev ve uygulama

gibi diğer dönem içi çalışmalar ve bunların başarı notuna katkıları ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenip, dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Ara sınav ve benzeri çalışmaların yapılacağı tarihler, ilgili dersin öğretim elemanı
tarafından belirlenip öğrencilere duyurulur. Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belir-
tilen tarihlerde yapılır.

(3) Mezun olunabilmesi için sadece başarısız bir dersi kalan öğrenciler için tek ders sı-
navı düzenlenmez. Bu durumda bulunan öğrencilerin derse tekrar kayıt olarak başarılı olmaları
gerekir.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlarından ba-
şarısız sayılırlar. Öğrencilere katılmadıkları çalışma ve sınavlar için Üniversite tarafından be-
lirlenen esaslara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Telafi yöntemine öğretim elemanı ve/veya
EYK karar verir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa olsun kullanamayan öğrencilere,
ikinci bir telafi hakkı verilmez. Telafi sebepleri ve bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiş-
tir:

a) Bir öğrenci için bir dönemde en fazla iki adet sağlık raporu değerlendirmeye alınır.
Bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde, öğretim ele-
manı ve/veya EYK karar verir. Telafi hakkı dönem içi veya dönem sonu (final) sınavı/çalış-
malardan biri için kullanılabilir; dönem sonu (final) sınavı/çalışmaları için ek bir telafi hakkı
tanınması gerekmez. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma
tarihinden sonraki üç iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve ens-
titü müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir. 
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b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde, vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi
kaydıyla, bu durumun vefat tarihini takip eden ilk üç iş günü içinde bildirilmesi durumunda
öğrenciye, bu süre içindeki sınavlardan telafi hakkı verilebilir. 

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal et-
kinlikler için görevlendirilen öğrencilere, Rektörlük tarafından görevlendirilen birim onayı ile
telafi sınavı uygulanır. 

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

Notlar ve işaretler
MADDE 43 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı durumu, ilgili öğretim elemanı tarafından

dönem başında açıklanan esaslara göre ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde dönem
sonu başarı notu verilerek belirlenir. 

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu başarı notları aşağıda belirtilmiştir. En düşük
geçer not C olup C-, D+, D ve F notları dersten başarısız olunduğunu belirtir. Notlar ve katsa-
yıları şunlardır:

Not Katsayı 
A 4,00 
A- 3,70 
B+ 3,30 
B 3,00 
B- 2,70 
C+ 2,30 
C 2,00 
C- 1,70 
D+ 1,30 
D 1,00 
F 0,00 
(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu başarı notları aşağıda gösterilmiştir:
  Not               Katsayı Açıklama 
  S                   - Yeterli 
  U                  - Yetersiz 
(4) İşaretler şunlardır:
a) IP (devam eden); tamamlanması bir dönemden uzun süren derslere ait çalışmaların

devam ettiğini gösterir. Ortalama ve tamamlanan kredi hesabına dahil edilmez. Bu işaretin me-
zuniyetten önce bir nota çevrilmesi gerekir.

b) T (transfer); ortalamaya katılmaz, dersin kredisi tamamlanan krediye dahil edilir.
Değişim programları haricinde diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersler nedeniyle
öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

c) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Değişim programlarında alınan dersler nedeniyle
öğrencinin Üniversite diploma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.
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ç) EW (sınavla muafiyet); ortalamaya katılmaz. Senato tarafından sınavla muafiyet ko-
şulları belirlenen dersler için yapılan sınavları başarması nedeniyle öğrencinin Üniversite dip-
loma programında muaf tutulan yükümlülükleri için verilir.

d) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına
dahil edilmez.

e) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle, ders için gerekli
koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, akademik takvimde
dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak
bir not almak zorundadır. Aksi takdirde bu işaret, kendiliğinden F veya U notuna dönüşür. Bu
süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle baş-
vurusu üzerine öğretim elemanının önerisi ve EYK kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini
izleyen onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

f) NI (katılmayan); öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan mezuniyeti için kredi ta-
mamlama veya not ortalaması gibi bir amaçla kullanılmayan derslerini tanımlamak üzere kul-
lanılır; öğrencinin ilgili dersten aldığı başarı notu ile birlikte not belgesinde gösterilir. NI işa-
retinin uygulaması Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Not ortalamaları
MADDE 44 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu DNO ve GNO değerleri

ile izlenir.
(2) DNO, o dönem kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile dersten alınan ba-

şarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, derslerin kredi değerleri top-
lamına bölünmesiyle hesaplanır. 

(3) GNO, tüm dönemlerde kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile dersten
alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, tüm derslerin kredi
değerleri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. GNO hesabında tekrar edilen derslerde önceki
başarı notu ne olursa olsun son başarı notu geçerlidir. 

(4) DNO ve GNO; virgülden sonra iki haneye yuvarlanarak gösterilir.
Notlara itiraz
MADDE 45 – (1) Dönem sonu ders başarı notuna veya bu notu belirleyen tüm sınav

ve/veya çalışmaların notlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, ilgili notun ilanından itibaren en
geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak, ilgili
sınav kâğıtlarının ve/veya çalışmalarının tekrar incelenmesini isteyebilirler. 

(2) İlgili enstitü müdürü, sınav kâğıdının tekrar incelenmesini, dersin öğretim elema-
nından isteyebilir veya gerek gördüğü takdirde bu amaçla, biri dersin öğretim elemanı olmak
üzere ilgili iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, in-
celeme itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme
ilgili EYK’nın kararıyla sonuca bağlanır. 

Notlarda maddi hata
MADDE 46 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu ders başarı notunun düzel-

tilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine enstitü müdürü onayı ile yapılır.
(2) Notlardaki düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için

belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç
söz konusu notun verildiği dönemin, dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın
sonuna kadar olmak koşuluyla, EYK kararıyla gerçekleşir.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel öğrenci kabulü
MADDE 47 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrencilik başvurusu dersi sunan enstitüye yapılır, başvurular EYK tarafından en geç aka-
demik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde karara bağlanır. Özel öğrencilik
başvurusu kabul edilen öğrenci, Üniversite tarafından belirlenen öğrenim ücretini ödeyerek en
geç ders ekleme-bırakma dönemi içinde kabul edildiği program için Üniversiteye kaydını ta-
mamlar ve yine aynı süre içinde ders kaydını gerçekleştirir. 

(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, ders ve sınavlara girme, Üniversitenin teknik,
akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerinden yararlanma dışındaki öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz, ancak, özel öğrenci statüsünde bulunan öğrenciler Üniversitenin diğer öğrencilerine
uygulanan akademik ve idari kurallarına tabidirler. Özel öğrenci olarak ders alanlara diploma
veya derece verilmez; ancak, talep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları dersleri ve notları
gösteren bir belge (transkript) verilir. 

(3) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Yaz okulu bu süreye dahil edilmez. 

(4) Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptıran öğrencinin akademik takvimde derslerin baş-
lamasını takip eden ilk dört hafta içinde, kayıtlı bulunduğu programın başvuru koşullarında
belirtilen şartları sağlaması ve belgelerini sunması durumunda ilgili programa Üniversitenin
lisansüstü statüsünde öğrenci kaydı yapılabilir. Bu tarihten itibaren öğrenci tüm öğrencilik hak-
larından yararlanabilir. Belirtilen tarihten sonra koşulları sağlayan öğrenciler, özel öğrenci sta-
tüsünde kayıt oldukları dönemden sonraki ilk başvuru ve kayıt döneminde yaz okulu hariç ye-
niden başvuru yaparlar ve durumları EYK tarafından karara bağlanır. 

(5) Özel öğrencilerin daha sonra Üniversitede lisansüstü programa kabul edilmesi du-
rumunda, özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet
verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

(6) Özel öğrenci statüsünde bulunan öğrenciler Üniversite içinde programlar arasında
yatay geçiş yapamazlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 48 – (1) Üniversite içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenci, ha-
len ilgili kurumda kayıtlı olmak koşuluyla aynı veya farklı düzeydeki lisansüstü programlara
yatay geçiş için başvuruda bulunabilir. Öğrenci kabulü, ilgili EYK kararıyla yapılır.

(2) Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde yeni öğrenci başvuruları
için belirtilen süreler içinde enstitü müdürlüklerine yapılır. Kabul için adayın, başvurduğu prog-
rama yeni öğrenci kabulünde aranan koşulları sağlamış olması gerekir. Üniversite içindeki ge-
çişlerde öğrencilerin bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav belgeleri
geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın kullanı-
labilir. 

(3) Yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencinin daha önce başarmış olduğu derslerden
hangilerinin yeni programına sayılacağı, sayılan derslerin kredi ve not dönüşümleri ile öğren-
cinin öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği, ilgili EYK kararıyla belirlenir. Üniversite
içinde yatay geçiş yapan öğrencinin yeni programına sayılan dersleri, kredi ve notlarıyla birlikte
aynen geçerli olur. 
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(4) Doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavını, tez önerisini
ve tezini bu programda tamamlaması; tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapan öğren-
cinin tezini bu programda tamamlaması; tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş yapan
öğrencinin dönem projesini bu programda tamamlaması ve geçiş yaptığı programın mezuniyet
yükümlülüğünde yer alan zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS kredisi toplamının en az dörtte
birini Üniversitede tamamlamış olması gerekir.

Anabilim dalı içi geçişler
MADDE 49 – (1) Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz

yüksek lisans ile doktora programları arasında yapılacak geçişler, öğrencinin başvurusu üzerine
ilgili EYK kararıyla, güz ve bahar dönemi başında en geç akademik takvimde ilan edilen ders
ekleme-bırakma döneminin son gününe kadar yapılır. 

(2) Anabilim dalı içindeki geçiş başvurularının kabul edilmesi için öğrencinin, kayıtlı
olduğu programda en az bir dönem öğrenim görmüş olması, halen Üniversitenin kayıtlı öğ-
rencisi olması, varsa Senato tarafından onaylanan diğer şartları ve geçiş yapılan yıldaki kabul
koşullarını sağlaması gerekir. Bu amaçla, kayıtlı olduğu programa kabulde kullanılan sınav
belgeleri geçiş yapmak istedikleri programa kayıt sırasında da geçerlilik tarihine bakılmaksızın
kullanılabilir. 

(3) Geçiş başvurusu kabul edilen öğrencinin, önceki programında başarıyla tamamladığı
derslerden hangilerinin yeni programına sayılacağı, öğrenim süresinden kaç dönem düşüleceği
ilgili EYK kararında belirtilir. Geçiş yapan öğrencinin bu şekilde sayılan dersleri, kredi ve not-
larıyla birlikte yeni programına aynı şekilde aktarılır.

Değişim programları
MADDE 50 – (1) Enstitüler, YÖK ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde,

diğer yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar dahilinde, öğrenci değişim programları
uygulayarak ilgili EYK kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderebilir veya
diğer yükseköğretim kurumlarından öğrenci kabul edebilirler. 

(2) Değişim programları kapsamında Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders al-
maları ve öğrenim ücretleri gibi konularda ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre
ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür. Bu öğrenciler değişim öğrencisi haklarına sahiptirler.
Üniversitenin diğer öğrencilerine uygulanan akademik ve idari kurallarına tabidirler. Bu öğ-
rencilere diploma veya unvan verilmez; ancak, talep etmeleri durumunda Üniversitede aldıkları
dersleri ve notları gösteren bir belge (transkript) verilir. 

(3) Üniversitenin lisansüstü diploma programlarına kayıtlı ve değişim programları kap-
samında diğer yükseköğretim kurumlarından ders alan öğrenciler, değişim programında geçir-
dikleri sürelerde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemler için geçerli dönem
öğrenim ücretini Üniversiteye öderler. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin ne şekilde
program yükümlülüklerine sayılacağı ve ödemeleri gereken dönem öğrenim ücretleri, öğren-
cinin kayıtlı olduğu EYK kararında belirtilir.

Öğrenim ücretleri ve burslar
MADDE 51 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri,

her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğ-
renciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, öğrenim ücretlerini her güz ve bahar dönemleri
başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim üc-
retlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya
dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti mua-
fiyet bursları ve ek bursların kapsam ve koşullarına ilişkin esaslar, Senato kararı ve Mütevelli
Heyeti onayı ile belirlenir. 

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla
burs hakkından faydalanabilir. 

(4) Yaz okulu öğrenim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim ve öğretim üc-
reti dışında, açılan yaz öğretimi eğitim hizmetine karşılık alınır. 

Kayıt dondurma
MADDE 52 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dı-

şında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde buluna-
bilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ile kayıtlı oldukları enstitü
müdürlüğüne başvururlar. İlgili enstitü müdürlüğü gerek gördüğü hallerde öğrenciden gerek-
çesini destekleyen belge talep edebilir. Başvurular, ilgili EYK tarafından incelenir ve karara
bağlanır. Öğrencilerin bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda en fazla dört dönem
için kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla bu süreler
aşılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurulan
süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabil-
mesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarı-
sını ödemesi ve Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir. Derslerin başla-
masını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğ-
renciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğ-
rencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki ücretle-
rine mahsup edilmez veya öğrenim ücreti yerine sayılmaz. Kayıt dondurma işlemi tamamlanan
öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(4) Tutuklanan veya mahkum olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz
edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, EYK kararıyla kayıt dondurulabilir. Tutuklanan veya
hürriyeti bağlayan cezası infaz edilen öğrenci kaydının dondurulma talebinde bulunmazsa, sı-
navlara katılma veya diğer öğrencilik yükümlülükleri için infaz kurumu veya ilgili kişi ya da
mercilerden izin alamaması, kendisine bu hususlarda Üniversiteye karşı herhangi bir talep
hakkı kazandırmaz.

(5) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yenileyerek öğ-
renimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden süresini
tamamlamadan Üniversiteye dönmek isteyenlerin, dönmek istediği dönemin ders kayıtları baş-
lamadan önce, yazılı olarak ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmaları gerekir. Bu şekilde EYK
kararıyla geri dönen öğrencinin kayıt yaptırdığı döneme ait daha önce ödediği ücret, ilgili dö-
nem öğrenim ücretinden düşülür.

Üniversiteden ayrılma
MADDE 53 – (1) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirerek ayrılmak isteyen

öğrenciler, Öğrenci Hizmetlerine başvurarak ilişik kesme işlemlerini başlatabilirler. Bu öğren-
cilerin, ayrılmak için başvurduklarında varsa Üniversiteye karşı olan yükümlülüklerini tamam-
ladıkları tarih itibariyle Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Güz ve/veya bahar dönemi öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye,
Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esas-
lara göre ücret iadesi yapılır. Bu süreler geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz. 
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(3) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversite-
den ayrılma veya yaz okulunda derslerden çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(4) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğren-
cinin, Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için
Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(5) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumun-
da, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra
Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten
çekilme W işlemi yapılır. Dönem sonu ders başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla bir-
likte kayıtlarına geçirilir. 

Disiplin
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Tebligat
MADDE 55 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hü-

kümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır.
Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencinin MERNİS’te kayıtlı adresine yapılır. Adresten
iade olması durumunda tebligat Öğrenci Hizmetleri tarafından ilan edilmek suretiyle tamam-
lanmış sayılır. 

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Senato kararları ve

ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 57 – (1) 23/7/2013 tarihli ve 28716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öz-

yeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş yeni hükümlerin uygulaması ve

belirlenmiş süreler 20/4/2016 tarihinden itibaren başlar. 
(2) 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlarda kayıtlı bulunan öğrenciler için

aşağıdaki kurallara göre işlem yapılır: 
a) Daha önce geçirdikleri süreler dikkate alınmadan bu Yönetmelikte belirlenen azami

süreler başlangıç tarihi 2016-2017 akademik yılı güz yarıyılı olacak şekilde yeniden başlar.
Burs, indirim ve ücretlerin süreleriyle ilgili hususlarda enstitü yönetim kurulu karar verir. 

b) AKTS kredileri ve dersler gibi hususlarda bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklerin
nasıl uygulanacağına ilgili enstitü yönetim kurulları karar verir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına 6/2/2013 tarihinden önce kayıt yaptırmış olan
öğrenciler bu programdan elde edecekleri diploma ile tezli yüksek lisans mezunlarının tabi ol-
dukları şartlarla doktora programlarına başvurabilirler.

(4) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan
öğrenciler hakkında 30 uncu maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz ve öğrenciler kayıtlı olduk-
ları programlarda öğrenimlerine devam edebilirler.

Yürürlük
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özyeğin Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Sayfa : 48                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234



Üsküdar Üniversitesinden:

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üsküdar

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 42 nci  maddesinin

üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) GANO’su 1.80’in altında kalan öğrenciler sınamalı statüsüne geçer. Sınamalı sta-

tüde olan öğrenciler sınamalı statüden çıkana kadar, 1.60-1.69 GANO ile bir üst dönemden en

fazla 2 ders, 1.70-1.79 GANO ile bir üst dönemden en fazla 3 ders alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/8/2016 tarihli ve 29801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üni-

versitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin al-

tıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Son iki dönemde mezuniyet durumunda olup her iki dönemde toplam 20 kredinin

altında ders alan öğrenci, kredi başına ücret üzerinden ödeme yapar. Bu ücretlendirme dönem

ücretini aşamaz. 21 ve daha fazla kredi alındığı takdirde dönem ücretinin tamamı ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.    

“(3) Tüm derslere devam zorunlu olup, ders kayıtlarında ilk kez alınan derslerin ders

programları çakışamaz.

(4) Daha önce (F) veya (U) alınan derslerin, takip eden ve dersin açıldığı ilk dönemde

alınması zorunludur. (F) veya (U) alınan derslerin programının ilk defa alınacak ders/derslerin

ders programı ile çakışması halinde, (F) veya (U) notu alınan ders/derslere kayıt yapılabilir.

Bu durumdaki öğrenciler için derse devam koşulu aranmaz. Ancak bu öğrenciler yapılan tüm

sınavlara ve ödevlere katılmak zorundadırlar. Devamsızlık nedeni ile (NA) alınan dersler bu

uygulamanın dışındadır.” 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2012 28508

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2017 30204
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki Tablo 3 aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) 23 üncü ve 24 üncü maddelerde tanımlanan statüler, 2018-2019 Akademik Yılı
Güz Döneminden itibaren geçerlidir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2017/4)

MADDE 1  – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

14/8/2016 29801
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“a) En fazla yüzde 55’i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında
gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cin-
sinden,

MADDE 2 – Bu Tebliğ 3/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yü-
rütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/12/2013 28862

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 26/3/2014 28953

2- 25/7/2014 29071

3- 3/1/2015 29225

4- 12/3/2015 29293

5- 30/5/2015 29371

6- 29/8/2015 29460

7- 26/12/2015 29574

8- 9/1/2016 29588

9- 10/8/2016 29797

10- 7/9/2016 29824

11- 22/10/2016 29865

12- 1/11/2016 29875

13- 19/11/2016 29893

14- 26/11/2016 29900

15- 11/1/2017 29945
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNI 

Edirne 4. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/263  

Karar No : 2016/517 

Özel Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 01/11/2016 tarihli ilamı ile TCK.nun 157/1 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY 

HAPĠS ve 1.200,00- TL ADLĠ PARA cezası, TCK.nun 207/1 maddesi gereğince 1 YIL 6 AY 

HAPĠS CEZASI ile cezalandırılan, katılanlar Hamdi Mat ve Çiçek Yalçın Tosun'a karĢı 

dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından ayrı ayrı BERAATĠNE karar verilen Mehmet 

Rıza ve YaĢar oğlu, 26/01/1957 doğumlu, Ġstanbul, Üsküdar, Kuleli Mah./köy nüfusuna kayıtlı 

SEÇKĠN AKYER 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 sayılacağına 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 8560 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SĠGORTA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (THK), THK Gökçen Havacılık Ġktisadi 

ĠĢletmesi, THK Havacılık Vakfı ve Vakıf Ģirketlerinin envanterinde/bünyesinde bulunan, 

a. Hava araçlarının gövde (savaĢ risk sigortası dahil) ile zorunlu 3’üncü Ģahıs mali 

mesuliyet ve mali mesuliyet (koltuk) sigortaları, 

b. Uçucu ve uçuĢla ilgili personellerin, kursiyerlerin ve Ankara ile Ġzmir Ġllerinde bulunan 

paraĢüt kulelerinden atlayıĢ yapan kiĢilerin ferdi kaza sigortaları ile güvenlik personeli için özel 

güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortaları, 

c. Maddi duran varlıkların sigortaları, 

d. THK Genel BaĢkanlığı envanterinde bulunan taĢınmaz malların DASK sigortaları ile 

bu taĢınmazlardan yapı ve muhteviyat açısından önem arz edenlerin niteliklerine göre yangın, su 

baskını, doğal afet, hırsızlık, terör sigortaları, 

e. Kara araçlarının motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk, kasko, zorunlu taĢımacılık 

mali mesuliyet, yolcu taĢımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza sigortaları, 

f. THK Genel BaĢkanlığı envanterinde bulunan ve iĢletmeciliğini THK Gökçen Havacılık 

Ġktisadi ĠĢletmesinin yaptığı hava araçlarının gövde ve zorunlu havacılık sigortaları ve 2018 yılı 

içinde THK envanterine girecek olan her türlü taĢınır ve taĢınmaz mallar ile yıl içinde THK Genel 

BaĢkanlığı bünyesine katılacak personellerin sigorta iĢlemlerinin 01.01.2018 tarihinden geçerli 

olmak üzere 1 (Bir) yıl süreyle yaptırılması iĢi 16 Kasım 2017 PerĢembe günü saat: 14.30’da 

kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) 

Genel Evrak Kısmına vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 300,00.-TL (Üçyüz) karĢılığında Türk Hava Kurumu 

Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No. 33 Opera/ANKARA) Malzeme Yönetimi Direktörlüğü’nden 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 77 - 78 - 80 9685/1-1 
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TAġIMA VE BOġALTMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz DeniĢ 1/A panosundan Köm. Yük. taĢınması ve boĢaltılması iĢi 

açık ihale usulü ile aĢağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cd. No. 111   45500 Soma/ 

MANĠSA 

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

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

2 - Ġhale konusu hizmetin a)-  

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No 

Dosya 

No 

Ġhale Tarih 

ve Saati Süre 

1- 

DeniĢ 1/A Panosundan 650.000 ton 

kömürün STSÜAġ Bant Bunkerine, 

Krible Tesisine veya Bunker Stok 

sahasına yüklenip taĢınması ve 

boĢaltılması iĢi 

2017-560718 2017-2007 23.11.2017 
365 

gün 

b) Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müdürlüğü Komisyon odası Soma / MANĠSA 

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111   45500 Soma / MANĠSA, 

adreslerinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL, karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

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

gönderilebilir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9671/1-1 
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MUHTELĠF TĠP LOKOMOTĠF ġASĠ YIKAMA ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/559451 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı: 50 Adet muhtelif tip lokomotif Ģasi yıkama 

iĢi teknik Ģartnamesine göre yaptırılacaktır.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer :  TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 24.11.2017 - 15:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

24.11.2017 günü saat: 15.00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL. bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9551/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU ĠLE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNUN 16/1. MADDESĠ UYARINCA AÇIK ARTIRMA VE TASFĠYE 

YÖNETMELĠĞĠNĠN 41., 59/3., 60. MADDELERĠ KAPSAMINDA  

PAZARLIK USULÜ YÖNTEMĠYLE EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 100,00 TL ile en çok 172.100,00 TL arasında değiĢen; 

14.11.2017 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 10,00 TL, en çok 

17.210,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen 56 Grup Muhtelif EĢya Yedek Parça, 

Diyot, Doküman vs.); açık artırma suretiyle, TASĠġ Ergazi Tesisleri TürkkuĢu Yanı Etimesgut/ 

ANKARA adresindeki ihale salonunda 15.11.2017 tarihinde saat 09:30'da satıĢa sunulacaktır. 

SatıĢa sunulan eĢya/araç hakkında daha detaylı bilgiye www.gtb.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131-153 numaralı 

telefonlardan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. uyruklu ise kimlik 

numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik 

numarası ve iĢyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına iliĢkin belge, vekil 

olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kiĢiler adına 

katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekâletname kartı, 

elektronik posta adresinin satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı 

Ergazi Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur 9537/1-1 
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1 ADET TABAN STATĠKLĠ ÇĠFT DEDEKTÖRLÜ DĠJĠTAL  

RADYOGRAFĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve AraĢtırma 

Hastanesi BaĢhekimliği ihtiyacı 1 adet Taban Statikli Çift Dedektörlü Dijital Radyografi Cihazı, 

Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve 

istenilen Samsung (GC-70), Siemens (Multifusion Max) ve GE Medikal (Optima XR 646) 

markalarından birine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.11.2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

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

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9688/1-1 
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HASTA BĠLGĠLENDĠRME VE GÜVENLĠK KAMERA SĠSTEMĠ, KARTLI GEÇĠġ SĠSTEMĠ, 

ACĠL ANONS VE HEMġĠRE ÇAĞRI SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Yatırım Harcamaları 

ġube Müdürlüğü ihtiyacı Hasta Bilgilendirme ve Güvenlik Kamera Sistemi, Kartlı GeçiĢ Sistemi, 

Acil Anons ve HemĢire Çağrı Sisteminin 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 (140.-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 KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamenin, Ofis tip ticari Ģartnamesinin 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, 16.11.2017 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’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir 

tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

 9689/1-1 
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750 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR (SFF) VE 

21,5‖ MONĠTÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi 

BaĢkanlığı ihtiyacı 750 adet Masaüstü Bilgisayar(SFF) ve 21,5‖ Monitör teknik Ģartnamesine ve 

DELL, HP ve LENOVO markalarından birine 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.-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 Ģartname, markası, Ofis tip 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, 16/11/2017 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 ve DELL, HP ve LENOVO markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili 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 malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

 9690/1-1 
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ÖZEL KORUMA VE GÜVENLĠK HĠZMET ALIM ĠHALESĠ ĠLAN METNĠNDE 

DEĞĠġĠKLĠK YAPILMIġ VE ĠHALE ERTELENMĠġTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

17.10.2017 tarih 30213 tarihli Resmi Gazete nüshasında yayınlanan ―Özel Koruma ve 

Güvenlik Hizmeti‖ alınması ihalesine iliĢkin olarak; 

Ġlan metninin 2. maddesindeki ―Firmalar teklifleri birlikte 1. Kalem için 50.000,00 TL,   

2. Kalem için 40.000,00 TL tutarında geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.‖ hükmü, 

―Firmalar 1. Kalem için 65.000,00 TL, 2. Kalem için 40.000,00 TL tutarında geçici teminatı 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 

Ayrıca, zarf teslim tarihi 15.11.2017 saat 10:00’a, 2 nolu teklif teminat mektubu zarfının 

açılma tarihi ise 16.11.2017 tarih saat 14:00’e ertelenmiĢtir. 9695/1-1 

————— 

KIRKLARELĠ ĠLĠ, MERKEZ ĠLÇESĠ KAVAKLI KÖYÜNDE BULUNAN TAġINMAZ 

ÜZERĠNE YAP - ĠġLET - DEVRET YÖNTEMĠ ĠLE AKARYAKIT ĠSTASYONU VE 

DĠNLENME TESĠSĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - Kırklareli ili, Merkez ilçesi, Kavaklı köyünde bulunan tapunun 8091 parselinde kayıtlı, 

53800 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 18.000 m²’lik kısmına (Kızılay’a ait tesislere araç vb. giriĢ 

çıkıĢı engellemeyecek Ģekilde) akaryakıt istasyonu ve dinlenme tesisi yap - iĢlet - devret yöntemi 

ile yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif etmiĢ oldukları aylık kiranın 2 katı ve tahmini yatırım maliyetinin 

%3’ünün toplamı kadar geçici teminat vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

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

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 01.12.2017 günü saat 11:00’e kadar ―KarakaĢ Mah. 

Sungurbey Cad. No: 9 KIRKLARELĠ‖ adresindeki Kırklareli Devlet Hastanesi (Eski SSK 

Hastanesi) B Blok bahçesinde bulunan Türk Kızılayı Kırklareli ġube BaĢkanlığına vermiĢ / 

göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 05.12.2017 günü saat 11:00’de ―Ġstanbul Yolu Üzeri 

1. Km. 39020 KIRKLARELĠ‖ adresindeki KIRKLARELĠ TĠCARET BORSASI toplantı salonunda 

açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 9696/1-1 
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ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM ĠġLETMELERĠ  

SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETĠMĠ ĠÇĠN  

ARAZĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım ĠĢletmesi (2.992 da, 2 parti), Anadolu 

Tarım ĠĢletmesi (416 da, 1 parti), Gözlü Tarım ĠĢletmesi (1.990 da, 4 parti) ve Konuklar Tarım 

ĠĢletmesi (1.110 da, 3 parti) Müdürlüklerine ait toplam 6.508 da arazi patates tohumluğu üretimi 

yapılmak üzere sezonluk olarak 10 parti halinde kiraya verilecektir. 

2 - Ġhale, 22/11/2017 ÇarĢamba günü saat 14.30’da Tarım ĠĢletmeleri Genel 

Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, 

Merkez Alım-Satım ve Ġhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Ġhaleye iĢtirak eden olmaması 

veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 29/11/2017 ÇarĢamba günü aynı saat ve 

Ģartlarda tekrar edilecektir. 

3 - Ġhaleye ait bilgiler aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

2018 YILI PATATES TOHUMLUĞU ÜRETĠMĠ ĠÇĠN KĠRAYA VERĠLECEK ALANLAR 

ĠĢletme Adı 

Parti 

No Parsel No 

Parsel 

Alanı 

(da) 

Muhammen 

Bedel 

(TL/da) 

Muhammen 

Bedel 

Toplam (TL) 

Geçici 

Teminat 

(%5) 

ALTINOVA 

1 

(74) (14 Nolu C.pivot)  365 450 164.250 

32.850,00 ¨ 

(74) (15 Nolu C.pivot)  365 450 164.250 

(74) (16 Nolu C.pivot)  365 450 164.250 

(74) (25 Nolu C.pivot)  365 450 164.250 

TOPLAM  1.460 

 

657.000 

2 

1 - 1/A (Yarı Sabit 

Yağmurlama)  
301 450 135.450 

34.470,00 ¨ 

1 - 2/A (Yarı Sabit 

Yağmurlama)  
257 450 115.650 

1 - 3/A (Yarı Sabit 

Yağmurlama)  
262 450 117.900 

1 - 4/A (Yarı Sabit 

Yağmurlama)  
241 450 108.450 

1 - 5/A (Yarı Sabit 

Yağmurlama)  
259 450 116.550 

1 - 6/B (Yarı Sabit 

Yağmurlama)  
212 450 95.400 

TOPLAM  1.532 
 

689.400 

ĠġLETME TOPLAMI 2.992 
 

1.346.400 67.320,00 ¨ 

ANADOLU 
1 

DAMLA-I (4-5-6-7-8 

nolu parseller) (Damla - 

Yarı Sabit Sulama) 

215 500 107.500 

10.400,00 ¨ DAMLA-II (7-10-11 nolu 

parseller) (Damla - Yarı 

Sabit Sulama) 

201 500 100.500 

ĠġLETME TOPLAMI 416 
 

208.000 
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ĠĢletme Adı 

Parti 

No Parsel No 

Parsel 

Alanı 

(da) 

Muhammen 

Bedel 

(TL/da) 

Muhammen 

Bedel 

Toplam (TL) 

Geçici 

Teminat 

(%5) 

GÖZLÜ 

1 

31*3 (Damlama+ 

Yağmurlama) 
277 450 124.650 

14.760,00 ¨ 31*4 (Damlama+ 

Yağmurlama) 
379 450 170.550 

TOPLAM 656 
 

295.200 

2 

18*10 (Yağmurlama) 78 450 35.100 

9.427,50 ¨ 
18*10*D (Yağmurlama) 100 450 45.000 

18*13 (Yağmurlama) 241 450 108.450 

TOPLAM 419 
 

188.550 

3 

20*9 (Yağmurlama) 233 450 104.850 

10.687,50 ¨ 20*10 (Yağmurlama) 242 450 108.900 

TOPLAM 475 
 

213.750 

4 

20*11 (Yağmurlama) 233 450 104.850 

9.900,00 ¨ 21*2 (Yağmurlama) 207 450 93.150 

TOPLAM 440 
 

198.000 

ĠġLETME TOPLAMI 1.990 
 

895.500 44.775,00 ¨ 

KONUKLAR 

1 
MERKEZ 9/A  

(BeĢgöz Sulaması)  
287 450 129.150 

6.457,50 ¨ 

2 

13-6/A  

(Kuyu Sulaması)  
149 450 67.050 

6.277,50 ¨ 13-9/B  

(Kuyu Sulaması)  
130 450 58.500 

TOPLAM 279 
 

125.550 

3 

16-11/A  

(Kuyu Sulaması)  
272 450 122.400 

12.240,00 ¨ 14-12/B  

(Kuyu Sulaması)  
272 450 122.400 

TOPLAM 544 
 

244.800 

ĠġLETME TOPLAMI 1.110 
 

499.500 24.975,00 ¨ 

  GENELTOPLAMI 6.508 

 

2.949.400 147.470,00 ¨ 
 
4 - Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TĠGEM’in T. Halk 

Bankası Bakanlıklar ġubesindeki TR 3100 0120 0940 8000 0400 0020 IBAN no’lu hesabına 

yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.  

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale 

tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 

gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır). 

Ġhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir. 

5 - Ġhaleye girebilme Ģartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TĠGEM Genel 

Evrak Servisine en geç 22/11/2017 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.  

6 - Ġhale ġartnamesi Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok. No: 62 

Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili ĠĢletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.  

7 - TĠGEM, Bir Ġktisadi Devlet TeĢekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi 

değildir. Ġhale konusu iĢin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

kapsamı dıĢında yapılmakta olup, Ġhale TĠGEM Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında 

yapılmaktadır.  

Ġlan olunur. 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜGÜ 

Karanfil Sok. No: 62/Bakanlıklar/ANKARA 

Tel : 0 312 417 84 70-80 

Fax : 0 312 417 78 39 9681/1-1 
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EL ALETLERĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: El aletleri 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/561504 

Dosya No : 1721349 

1 - ĠDARENĠN: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - ĠHALE KONUSU MALIN: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : El aletleri (369 kalem) 

b) Teslim yeri : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 20 takvim günüdür. 

3 - ĠHALENĠN: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu 

  Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 05.12.2017 Salı günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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, 
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

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

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 75.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.12.2017 Salı günü saat 15.00’a 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 iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden 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 ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9660/1-1 
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1 (BĠR) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel AraĢtırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) 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 : 2017/562928 

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 miktarı : Merkezi Veri Donanımı ve Network Altyapısı 

Sistemi, 1 Adet (Komple Sitem) 

b) Teslim yeri/yerleri : Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.B.D. 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, 120 (yüzyirmi) 

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 saatleri : Tarih: 30/11/2017   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, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 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. 

4.1.2. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.3. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. 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.  

4.1.5. Ġsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik Ģartnamede belirtilen belgeler. 

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.) 
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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,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

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 150,00- 

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 160,00- 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.  

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 120 (yüzyirmi) 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. 9661/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/565788 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire BaĢkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:139  

Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

40. BÖLGE: 18.000 m : Malatya-Pütürge-Sey Deresi, Malatya - YeĢilyurt - 

ġerefhan Köyü Karotlu Maden Sondajı, 

41. BÖLGE: 16.000 m : Erzurum-Ġspir-Kirazlı, Büyükdere, BaĢköy, Moryayla 

Köyleri Karotlu Maden Sondajı, 

42. BÖLGE: 53.000 m : Kastamonu-TaĢköprü-Cünür-Sökü, Kastamonu-TaĢköprü- 

Oymaağaçseki, Kastamonu-TaĢköprü-Sayyayla Karotlu 

Maden Sondajı, 

43. BÖLGE: 5.000 m : Sivas-Zara-Maden Tepe, Ġki Sivri Tepeler Karotlu 

Maden Sondajı, 

44. BÖLGE: 50.000 m : Ġzmir-Bergama-Çamlıkkıran Dere, MenteĢe Dere, Ġncirli 

Dere, Çamlıgedik Tepe, TaĢlıtarla Tepe, Balıkesir-

Gömeç-TaĢlı Tepe, Serenli Tepe, TaĢlık Düzü Mevkii, 

Balıkesir-Havran-Kara T., Pirem T., Boğa Tepe, 

Balıkesir - Havran-Büyük T., Sulu TaĢlar, Çanakkale-

Bayramiç-Kayalı Tepe, Tarla Tepe, Sakar Dağı, 

Çanakkale - Lapseki-Akmaçakıl T., Arılık D. Karotlu 

Maden Sondajı, 

45. BÖLGE: 35.000 m : Kırklareli - Demirköy - Ġncesırt, Kırklareli - Merkez, 

Kırklareli - Merkez - Karadere Karotlu Maden Sondajı, 

46. BÖLGE: 32.000 m : EskiĢehir - Sivrihisar - Ġstiklalbağ, Afyonkarahisar-

Sandıklı-Karacaören, Kızık, Bursa-Ġnegöl-Tüfekçikonak 

Karotlu Maden Sondajı, 

47. BÖLGE: 13.000 m : GümüĢhane - Kürtün, GümüĢhane - Trabzon - Maçka-

Güzelyayla Karotlu Maden Sondajı, 

48. BÖLGE: 36.000 m : Artvin-Merkez-Bakırköy Köyü, Artvin-Merkez- BeĢağıl 

Köyü, Artvin-Merkez-Erenler Köyü, Artvin-Merkez-

Sakalar Köyü, Artvin-Merkez-Sümbüllü (Sinkot) Köyü, 

Trabzon-Hayrat-Dağönü Mah., Trabzon-Arsin-Özlü 

Mah., Trabzon-Hayrat-Göksel Mah. Karotlu Maden 

Sondajı, 
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49. BÖLGE: 20.000 m : EskiĢehir/Ankara-Sivrihisar/Mihallıççık/Polatlı-Biçer, Ġlören, 

Ortaklar, Demirci, Karadat/Ahur Köy/Kıranharmanı, 

Sazılar, A. Ömerler, Gençali, Y.Ömerler Karotlu Maden 

Sondajı, 

50. BÖLGE: 5.000 m : Burdur-Merkez-Bucak-Çendik, Suludere, Ġğdeli, 

Karacaören, YeĢildağ, Güneyyayla, Darıderesi, Kozluca 

Karotlu Maden Sondajı, 

51. BÖLGE: 10.000 m : KahramanmaraĢ-Göksun-Karadut Karotlu Maden 

Sondajı, 

52. BÖLGE: 5.000 m : Diyarbakır-ÇüngüĢ-Elmadere, Oyuklu, Atalar, Malkaya 

Karotlu Maden Sondajı. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 13 (onüç) bölgede yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52. 

Bölgeler; SözleĢmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 15 (onbeĢ) takvim günü içinde yer 

teslimi yapılıp iĢe baĢlanacaktır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

(ĠĢe baĢlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın 

fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren;  

  40. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 41. Bölge 150 

(yüzelli) takvim günü, 42. Bölge 270 (ikiyüzyetmiĢ) 

takvim günü, 43. Bölge 90 (doksan) takvim günü, 44. 

Bölge 350 (üçyüzelli) takvim günü, 45. Bölge 210 

(ikiyüzon) takvim günü, 46. Bölge 240 (ikiyüzkırk) 

takvim günü, 47. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 48. 

Bölge 210 (ikiyüzon) takvim günü, 49. Bölge 150 

(yüzelli) takvim günü, 50. Bölge 80 (seksen) takvim 

günü, 51. Bölge 150 (yüzelli) takvim günü, 52. Bölge 90 

(doksan) takvim günü.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati  : 21.11.2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

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

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

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

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

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

belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

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

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

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

kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9619/1-1 
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KARIġIK AMBALAJ (KÂĞIT, CAM, PLASTĠK VB.) ATIKLARININ  

SATIġI YAPILACAKTIR 

Ümraniye Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğünden: 

Ġlçemiz sınırları içerisinde geri dönüĢtürülmesi için toplanan karıĢık ambalaj (kâğıt, cam, 

plastik vb.) atıklarının satıĢı iĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35 a maddesi kapalı teklif 

usulü ve 40. maddesine (artırmalı olarak) göre Ümraniye Belediye BaĢkanlığı Merkez binası 2. 

kat Encümen salonunda Belediye Encümenince satıĢı yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak etmek isteyenlerin 20/11/2017 mesai bitimine kadar Etüd Proje 

müdürlüğüne müracaat ederek ġartname ve Ġhaleye giriĢ belgesini alması ve teklif zarfını idareye 

teslim etmesi gerekmektedir. 

ĠĢin nevi  : 6000 Ton KarıĢık ambalaj atıklarının satıĢı iĢi  

ĠĢin süresi  : 250 takvim günü 

Tahmin edilen bedel  : Kilogram bedeli 50 kuruĢ, 6000 Ton bedeli 3.000.000,00 TL 

Geçici teminat  : Tahmin edilen toplam bedelin %3’ünden az olamaz. 

ġartname Bedeli  : 100,00 TL 

Ġhale Gün ve saati  : 21/11/2017 saat: 09:00 

Ġhalenin yapılacağı yer  : Ümraniye Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Ġhaleye katılmak isteyenlerin aĢağıdaki Ģartlara uymaları ve istenilen belgeleri getirmeleri 

gerekmektedir.  

a. Gerçek KiĢilerden: a1) Teklif mektubu, a2) Belediyemize yatırmıĢ oldukları geçici 

teminat makbuzu veya bankadan alınmıĢ geçici teminat mektubu, a3)  Ġmza beyannamesi,   

a4) Temsil durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiĢ Ġmza 

Beyannamesi a5) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ Ģartnamenin bir örneği, a6) Ġkametgâh belgesi,  

a7) Nüfus cüzdanı örneği, a8) Ġhale giriĢ belgesi, a9) Ġhale dokümanı satın alındığına dair 

makbuz, a10) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre Ġzin ve Lisans Belgesi    

a11) Ġsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye 

ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta olacaktır.) 

b. Tüzel KiĢilerden: b1) Teklif mektubu, b2) Belediyemize yatırmıĢ oldukları geçici 

teminat makbuzu veya bankadan alınmıĢ geçici teminat mektubu, b3) Ġmza sirküleri, b4) Temsil 

durumunda noterden onaylı vekâletname ile vekil adına düzenlenmiĢ Ġmza Beyannamesi     

b5) Ġstekli tarafından imzalanmıĢ Ģartnamenin bir örneği, b6) ilgili mevzuat gereği kayıtlı 

bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, b7) ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler, b8) Ġhale giriĢ 

belgesi, b9) Ġhale dokümanı satın alındığına dair makbuz, b10) Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

tarafından verilen Çevre Ġzin ve Lisans Belgesi b11) Ġsteklinin ambalaj atıklarını depolayacağı 

yere ait adres bilgileri (Depolama alanı Ümraniye ilçe sınırlarına en fazla 5 km uzaklıkta 

olacaktır.) 
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Ġhaleyi alan firma ambalaj bedelini Ümraniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü 

veznesine 12 (on iki) eĢit taksitle yatıracaktır. 1. taksit sözleĢme imzalanmadan önce peĢin 

ödenecek, 2. taksit sözleĢme imzalandıktan sonra 10. gün, 3. taksit 20. gün, 4. taksit 30. gün,       

5. taksit 40. gün, 6. taksit 50. gün, 7. taksit 60. gün, 8. taksit 70. gün, 9. taksit 80. gün, 10. taksit 

90. gün, 11. taksit 100. gün, 12. taksit 110. gün, ödeme yapılacaktır. Ödemelerin gecikmesi 

durumunda ambalaj atıklarının teslimatı durdurularak gecikilen her takvim günü için sözleĢme 

bedelinin Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi oranında gecikme cezası uygulanacaktır. Taksitlerden 

herhangi biri 15 gün içerisinde ödenmemesi durumunda Kesin Teminat gelir kaydedilerek 

sözleĢme feshedilecektir. 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir. 

Komisyon gerekli gördüğünde ihaleyi Kapalı teklif usulünden Açık Teklif usulüne 

çevirebilir. 

Vergi, resim ve harçlarla sözleĢme giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından ödenecektir. 

Doğabilecek her türlü anlaĢmazlığın çözümünde Ġstanbul Anadolu mahkemeleri ve icra 

daireleri yetkilidir. 

Duyurulur. 9607/1-1 

—— • —— 
SU TASVĠYE VE ISI SANTRALĠ DEMĠNERALĠZE TESĠSLERĠNĠN YENĠLENMESĠ ĠÇĠN 

BORU, VANA, SEVĠYE ÖLÇER, POMPA, TANK ALIMI VE YERĠNE MONTAJI 

YAPILARAK SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadinde kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası ĠĢletme 

Müdürlüğünde kullanılmak üzere su tasviye ve ısı santrali demineralize tesislerinin yenilenmesi 

için boru, vana, seviye ölçer, pompa, tank alımı ve yerine montajı yapılarak kapalı zarfla teklif 

alma yolu ile satın alınacaktır. 

ġartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF ĠĢletme Müdürlüğünden 

150 TL bedel ile temin edilebilir. ġartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin ġubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine ĠletiĢim 

bilgileri, vergi dairesi ve numarasının iĢlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması 

durumunda isteklilere Ģartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352 

nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

Ġhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve Ģartlar Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

Ġhale tarihi 22 Kasım 2017 günü saat 14.30 olup; Ġsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF ĠĢletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu Ġhale Toprak Mahsulleri Ofisi Ġhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 9606/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 2012/1053 Esas, 2012/1318 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9642/1-1 

————— 

Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/251 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9643/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠK 

2016 yılı gayri safi geliri 502.066,99 TL. olan ikinci sınıf Osmaniye Ġkinci Noterliği 

01.01.2018 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren 

bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından 

güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 9686/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠK 

AĢağıda 2016 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan noterliklerden birinci sınıf 

Antalya Ondokuzuncu Noterliği 05.01.2018, Bakırköy YirmibeĢinci Noterliği 02.01.2018 ve 

Üsküdar Ġkinci Noterliği 01.01.2018 tarihlerinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli elektronik 

imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr adresinden 

ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLĠĞĠN ADI 2016 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRLERĠ 

1 Antalya Ondokuzuncu Noterliği 1.123.071,59.-TL. 

2 Bakırköy YirmibeĢinci Noterliği 2.459.923,05.-TL. 

3 Üsküdar Ġkinci Noterliği 1.374.858,55.-TL. 

 9687/1-1 
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. 

Dr. Aysın Tulunay Virlan'ın 28.09.2016, 29.09.2015, 30.09.2015, 01.10.2015, 02.10.2015, 

05.10.2015, 06.10.2015, 07.10.2015, 08.10.2015, 09.10.2015 ve 28.10.2015- 02.11.2015 ve 

02.11.2015-30.11.2015 tarihlerinde mazeretsiz olarak görevine gelmemek suretiyle 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin E bendinin (d) fıkrasında belirtilen "Özürsüz 

olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek" disiplin suçunu iĢlediği iddiasıyla 

Üniversitesince hakkında yapılan disiplin soruĢturması sonucunda "Kamu Görevinden Çıkarma 

Cezası" ile cezalandırılmasına iliĢkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 05.10.2017 tarihli 

toplantısında görüĢülmüĢ olup, alınan 2017/153 sayılı karar ile "Kamu Görevinden Çıkarma 

Cezası" ile cezalandırılmasına karar verilmiĢtir. 

Ancak, Yrd. Doç. Dr. Aysın Tulunay Virlan'ın görevine gelmemesi nedeniyle 

Üniversitede ve dosyasında mevcut bilinen adresine tebligat yapılamamıĢ ve tebligata elveriĢli 

adresi de tespit edilememiĢtir. 

Bu nedenle. Yüksek Disiplin Kurulu'nun 05.10.2017 tarihli toplantısında alınan 2017/153 

sayılı kararla; Yrd. Doç. Dr. Aysın Tulunay Virlan'ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

125. maddesinin (E) bendinin (d) alt bendi ve 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin 6. fıkrası 

gereğince "Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılmasına iliĢkin Üniversite teklifinin, 

adı geçene isnat edilen fiil sübuta erdiğinden 2547 sayılı Kanunun 53/Ç-ç maddesi uyarınca 

kabulüne karar verildiği ve söz konusu karara karĢı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna 

baĢvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 9644/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 27.10.2017   Karar No: 7058 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O.  

• MERKEZĠ VE 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180 Cad. No: 86, 06100 Çankaya/Ankara 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 07.09.2017 

RUHSATIN:  

• KONUSU : ĠĢletme ruhsat süresinin uzatımı  

• SAHA ĠġARETĠ : TPO/AZ 

• KAPSADIĞI ĠL : Ġstanbul  

• KAPSADIĞI ĠLÇE : Silivri 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 1.076 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/3411 

• BAġLANGIÇ TARĠHĠ : 09.10.1997 

• VERĠLĠġ TARĠHĠ : 26.04.1998 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O. sahip bulunduğu yukarıda saha iĢareti, ili, ilçesi, yüzölçümü ve 

hak sıra numarası yazılı petrol iĢletme ruhsatının süresinin sona ereceği 09.10.2017 tarihinden 

itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin beĢinci fıkrası gereğince 09.10.2027 

tarihine kadar 10 yıl süre ile uzatılması için müracaatta bulunmuĢtur. 

Türkiye Petrolleri A.O.’nun süre uzatılmasına ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin Ģekli ve esas 

Ģartlarına ve iĢletme ruhsatının da milli menfaatler ile teknik ve ekonomik esaslara uygunluğu 

tespit edildikten sonra, ARĠ/TPO/3411 hak sıra numaralı petrol iĢletme ruhsatının süresinin 

sahanın üretilebilir rezerv durumu ve verilen üretim programı dikkate alınarak 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince 09.10.2025 tarihine kadar 8 yıl 

süre ile uzatılmasına karar verilmiĢtir. 9623/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Kayseri Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 11.08.2017 günlü yazıda; Halil Ġbrahim ve Refika 

Oğlu, 47824410134 T.C. Kimlik Nolu, 1979 doğumlu, Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesi; Vatanköyü 

Mahallesi; Cilt No: 0092, Aile Sıra No: 00023, Sıra No: 0103'de kayıtlı Adnan Olcay ÖZBEK'in, 

Baro Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 gün ve 2017/612 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. 

maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 9649/1-1 

————— 

DUYURU 

KırĢehir Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 19.09.2017 günlü yazıda; Ramazan ve 

Ümmügülsüm Oğlu, 39544718652 T.C. Kimlik Nolu, 1962 doğumlu, KırĢehir Ġli, Kaman Ġlçesi; 

Çiftlik Mahallesi; Cilt No: 0002, Aile Sıra No: 00077, Sıra No: 0018'de kayıtlı Abidin MaraĢ'ın, 

Baro Yönetim Kurulu'nun 23.05.2017 gün ve 2017/7-6 sayılı kararıyla; Avukatlık Yassı’nın 74. 

maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek 

RUHSATNAMESĠNĠN ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 9648/1-1 

————— 

DUYURU 

Antalya Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 21.09.2017 günlü yazıda; Hasan ve Gülay oğlu, 

18946421926 T.C. Kimlik Nolu, 1980 doğumlu, Antalya Ġli, Serik Ġlçesi; Kökez Mahallesi; Cilt 

No: 0002, Aile Sıra No: 00166, Sıra No: 0018'de kayıtlı Ceyhun Dündar'ın, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 16.08.2017 gün ve 2017/51-39 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukalıık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 9647/1-1 

————— 

DUYURU 

Manisa Barosu BaĢkanlığı'ndan alınan 09.08.2017 günlü yazıda; Mevlüt ve Gülay oğlu, 

59305174688 T.C. Kimlik Nolu, 1973 doğumlu, Manisa Ġli, Salihli Ġlçesi; YeĢilova Mahallesi; 

Cilt No: 089-01, Aile Sıra No: 15, Sıra No: 89'de kayıtlı Gökhan ERDUR'un, Baro Yönetim 

Kurulu'nun 21.06.2017 gün ve 2017/47-9 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası’nın 74. maddesi 

gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESĠNĠN 

ĠPTALĠNE karar verildiği ve bu kararın kesinleĢtiği bildirilmiĢtir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 9646/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığında Genel Ġdare 

Hizmetleri Sınıfında 8. derecede boĢ bulunan toplam yirmi (20) adet MüfettiĢ Yardımcısı 

kadrosuna yazılı ve sözlü sınav sonucunda, Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık-

mühendislik, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iĢletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin veya 

bunlara denkliği belgelenmiĢ yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarının aĢağıda tabloda 

belirtilen bölümlerinden mezun olanlardan, her bölüm için ayrılan ve açıklanan sayıda MüfettiĢ 

Yardımcısı alınacaktır. 

 

Bölüm Ayrılan Kontenjan 

ĠnĢaat Mühendisliği   4 

Mimarlık   2 

Çevre Mühendisliği   2 

ġehir ve Bölge Planlama   2 

Hukuk   3 

Ġktisat   3 

ĠĢletme   2 

Maliye   2 

TOPLAM 20 

 

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluĢan yarıĢma sınavının yazılı bölümünü 

kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; her bölüm için ayrılan müfettiĢ yardımcısı 

kontenjanından daha az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, kullanılamayan kontenjan Sınav 

Kurulu kararı ile sınav kapsamındaki diğer bölüm mezunları için kullanılabilecektir. 

1 - MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABĠLME ġARTLARI 

MüfettiĢ yardımcılığı giriĢ sınavına katılabilmek için adayların aĢağıdaki nitelikleri 

taĢıması gerekir: 

a) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme 

Sınavına (KPSS) katılmıĢ ve ĠnĢaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, ġehir ve Bölge 

Planlama bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk mezunu adaylar için (KPSS) P4, 

Ġktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14, Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) 

P19, ĠĢletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24 puan türünden en az 80 puan almıĢ (Yazılı 

sınava 2017 yılı KPSS puanı baĢarı sıralaması esas alınarak her bölüm mezunları için ayrılan 

müfettiĢ yardımcısı kontenjanının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. Sınava çağrılacak adaylardan 

son sıradaki adayın KPSS puanına eĢit olan aynı durumdaki adayların da tümü sınava 

çağrılacaktır.) olmak,  

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel Ģartları 

taĢımak, 

c) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren yukarıda açıklanan fakültelerinin veya 

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdıĢındaki 

öğretim kurumlarının tabloda açıklanan bölümlerinden mezun olmak, 
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d) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koĢullarına elveriĢli olmak, müfettiĢlik 

görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,  

e) GiriĢ sınavının yapılacağı 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beĢ 

yaĢını doldurmamıĢ olmak, 

2 - SINAV BAġVURUSU  

Sınava katılmak için baĢvurular, Bakanlık Ġnternet sitesinde yayınlanan baĢvuru formu ve 

gerekli diğer belgelerle birlikte 22/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar Çevre ve ġehircilik 

Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 

278 Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine) Ģahsen 

ya da postayla yapılır. 

Posta ile baĢvuru durumunda, gerekli belgelerin 22/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar 

baĢvuru yerine ulaĢması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak baĢvurular, postadaki 

gecikmeler, eksik belgelerle yapılmıĢ olduğu, gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaĢılan 

baĢvurular dikkate alınmaz.  

BaĢvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 

edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmıĢ olsa dahi iptal 

edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

3 - BAġVURU SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER 

MüfettiĢ yardımcılığı giriĢ sınavına girmek isteyen adaylardan;  

1) Aday baĢvuru formu. 

2) 2 adet vesikalık fotoğraf. 

3) 2017 yılı KPSS Sonuç Belgesi.  

4) Yükseköğretim Kurumu mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yükseköğretim 

Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma 

denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği). 

4 - SÖZLÜ SINAV ÖNCESĠNDE ĠSTENECEK BELGELER 

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aĢağıdaki belgeler istenecektir. 

a) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiĢ 3 adet fotoğraf. 

b) El yazısıyla yazılmıĢ özgeçmiĢi. 

c) Askerlikle iliĢiğinin olmadığına dair yazılı beyan. 

d) Adli sicil kaydına iliĢkin yazılı beyanı. 

e) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koĢullarına 

dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı. 

5 - MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI KONULARI 

1 - Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme, Maliye Bölümlerinden Sınava Girecekler için; 

Hukuk Konuları: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), Ġdare 

hukuku (genel esaslar, idarî yargı, idarî teĢkilât ve kamu personeli hukuku), Ceza hukuku (genel 

esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar), Medenî 

hukuk (genel esaslar ve aynî haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar). 

Ekonomi Konuları: Genel ekonomi teorisi (mikro ve makroekonomi), milletlerarası 

ekonomik iliĢkiler ve kuruluĢlar. 

Maliye Konuları: Genel maliye teorisi ve maliye politikası, kamu gelirleri ve giderleri, 

bütçe. 

Muhasebe Konuları: Genel muhasebe, bilanço analizi ve teknikleri ile ticari hesap. 
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2 - ĠnĢaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, ġehir ve Bölge Planlama 

Bölümlerinden Sınava Girecekler için; 

Ġki grup hâlinde olmak üzere kendi mesleki alanlarına iliĢkin konular. 

3 - Sınava girecek tüm bölümler için; 

Yabancı Dil: Ġngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden (Adayın baĢvuru 

formunda tercih ettiği yabancı dile göre). 

6 - YAZILI SINAV TARĠHĠ, YERĠ VE ADAY BELGESĠ 

Yazılı Sınav, 23/12/2017 Cumartesi günü Ankara’da Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Ana 

Hizmet Binasında yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde 

belirtilecektir. 

Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 29/11/2017 tarihine kadar 

Bakanlığımızın internet adresinde ilan edilecektir. 

Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren ―Aday Belgesi‖, adaylara 04/12/2017 

günü mesai saati sonuna kadar Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığınca elden verilecek, elden 

alınmayan ―Aday Belgesi‖ adayların BaĢvuru Formunda belirttikleri haberleĢme adresine postayla 

gönderilecektir.  

Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Sınavda, aday belgesi ile 

birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus 

cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurulması gerekmektedir. 

Adaylar, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler. 

7 - SINAVIN ġEKLĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aĢamalıdır.  

Yazılı sınavda her konu grubu için tam not 100’dür.  

Yazılı sınavda baĢarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 100 tam puan 

üzerinden 60'tan ve bu notlar ortalamasının 70'ten, yabancı dil notunun ise 50'den aĢağı olmaması 

gerekmektedir. 

Yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan baĢlamak üzere, sınav ilanında her bölüm 

için ayrıldığı belirtilen kontenjanın 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Davet 

edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.  

Yazılı sınavı kazananları, baĢarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir 

liste, Bakanlık binasında asılmak suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan olunacaktır. Sözlü 

sınava gireceklerin aday baĢvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın 

yeri, günü ve saati bildirilecektir. 

Adayın baĢarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 70'ten aĢağı olmaması Ģarttır.  

MüfettiĢ Yardımcılığı giriĢ sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması 

alınarak saptanacaktır.  

Sınavlar neticesinde baĢarılı sayılan adayların notunun eĢitliği halinde; yazılı sınav notu 

yüksek olana, yazılı sınav notlarının eĢitliği halinde, yabancı dil notu üstün olana sıralamada 

öncelik verilecektir. 

Sınavda baĢarılı olanlardan, baĢarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro 

sayısı kadar aday asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra, atama yapılacak kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere belirlenen sayıdaki aday da yedek aday olarak belirlenecektir. 

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamıĢ olanlar için sınav sonucu kazanılmıĢ hak 

teĢkil etmez. 

Duyurulur. 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9697/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 9698/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9699/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9700/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9701/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9702/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

 
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. 
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl 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. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ): 

ÖĞRETĠM ELEMANLARI ALINACAKTIR 

Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 

en geç 15 gün içinde istenilen belgelerle Rektörlüğe baĢvurmaları gerekmektedir. Posta ile 

yapılan baĢvurulardaki gecikmeler ile eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

Adayların aĢağıda belirtilen Ģartları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiĢtirilen 25. maddesinde belirtilen koĢulları 

ve aynı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Elemanı Kadrolarına 

Atanma ve Yükseltilme Kriterlerini (www.comu.edu.tr) taĢıyor olmak, 

2 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması, 

3 - Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, baĢvuracak adayların anabilim 

dallarını belirten dilekçelerine özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdan sureti ve 2 adet fotoğraf ile bilimsel 

çalıĢma ve yayın listeleri (Profesör kadroları için yedi, Doçent kadroları için beĢ nüsha), 

Doçentlik Belgeleri, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini de ekleyerek Rektörlüğe 

ulaĢtırmaları gerekmektedir. Adaylar baĢvuru dilekçelerinde baĢvurdukları birim veya anabilim 

dalını, ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek Ģart ve çalıĢma alanlarına ait yeterlikleri 

sağladıklarını dilekçelerinde belirterek bunları belgelendirmelidirler. 

4 - BaĢvuran adayların koĢullarının sonradan uygun olmadığının anlaĢılması halinde 

atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir. 

5 - Bir adayın sadece 1 kadroya baĢvurma hakkı vardır. 

6 - Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 
 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM ANABĠLĠM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA 

SANAT 

TARĠHĠ 

TÜRK VE ĠSLAM 

SANATLARI 
- 1 1 

Selçuklu Maden Sanatı konusunda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

MOLEKÜLER 

BĠYOLOJĠ VE 

GEN. 

GEN 

MÜHENDĠSLĠĞĠ 
- 1 1 

Tahıllarda ve soğanlı bitkilerde biyotik 

stres ve moleküler karekterizasyon 

konularında çalıĢmıĢ olmak. Doku 

kültürü, gen aktarımı ve moleküler 

markır uygulamaları üzerine çalıĢmaları 

olmak. 

SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM ANABĠLĠM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA 

SĠYASET 

BĠLĠMĠ VE 

KAMU YÖN. 

KENTLEġME VE 

ÇEV. SORUN. 
1 - - 

Yerel yönetimler, kent ve çevre 

politikası alanında doçentlik unvanı 

almıĢ olmak. Yerel yönetimler ve 

kalkınma ve bölgesel kalkınma 

ajansları konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

TIP FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM ANABĠLĠM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA 

CERRAHĠ TIP 

BĠLĠMLERĠ 

GENEL 

CERRAHĠ 
1 - - 

Ġskemi-reperfüzyon hasarı konusunda 

deneysel çalıĢmalar yapmak, 

hepatobilier cerrahi alanında yurt dıĢı 

deneyimi olmak. 

TEMEL TIP 

BĠLĠMLERĠ 

MĠKROBĠYOLOJĠ 

VE KL. MĠK. 
1 - - 

Tıp doktoru olmak. Tularemi 

Epidemiyolojisi konusunda çalıĢmaları 

olmak. 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen boĢ kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği 

Kadrolarına BaĢvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) 

hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

a) Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr 

adresinde yer alan Öğretim Üyesi BaĢvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiĢleri, doçentlik belgesi, 

hizmet belgesi, yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki baĢvuru formu ile birlikte 

yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı (Profesörlük takdim 

çalıĢmasının da belirtildiği) ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına müracaat etmeleri 

gerekmektedir. 

b) Doçent kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların www.personel.mu.edu.tr 

adresinde yer alan Öğretim Üyesi BaĢvuru Dilekçe Örneğine, özgeçmiĢlerini, doçentlik belgesi, 

hizmet belgesi ve yukarıdaki internet adresinde yer alan Yönergedeki baĢvuru formu ile birlikte 

yayın listesi, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Rektörlük 

Personel Dairesi BaĢkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

NOT: Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir takım 

olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, 

tez, kitap vs.)elektronik ortamda (CD, DVD veya Flash Bellek ) verebilirler. 

AÇIKLAMALAR: 

1 - Bütün adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları 

gerekmektedir. 

2 - Müracaatlar ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde yapılacak 

ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından 

denkliğinin onaylanmıĢ olması Ģarttır. 

4 - Hizmet Belgesi Üniversitemiz dıĢından müracaat edecekler için istenmektedir. 
 

BĠRĠM BÖLÜM 

ABD/ 

PROGRAM UNVAN DER. AÇIKLAMA 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim 

Bilimleri 

Eğitim 

Yönetimi 
Profesör 1 

Öğretmen ve yönetici motivasyonu 

konusunda çalıĢmaları olmak. 

Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Yakın Çağ 

Tarihi 
Profesör 1 

Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi alanında 

doçent olmak, Birinci Dünya SavaĢı 

Askeri Lojistiği ile Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu Bölgesi AĢiretlerinin 

Yakın Dönem Üzerine çalıĢmaları 

bulunmak. 

Fen 

Fakültesi 
Biyoloji Hidrobiyoloji Doçent 1 

Bentik Makroomurgasızlar, Biyotik 

Ġndeksler ve Akuatik Toksikoloji 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 

Sağlık 

Ekonomisi 
Profesör 1 

Sağlık kurumları yönetimi ve hastanelerin 

finansal performansı üzerine çalıĢmaları 

olmak. 

Tıp 

Fakültesi 

Cerrahi 

Tıp 

Bilimleri 

Acil Tıp Doçent 2 

EriĢkin toplumsal kaynaklı pnömoni 

vakalarında ekokardiyografinin önemi 

hakkında çalıĢması olmak. 

Fethiye 

Ali Sıtkı 

Mefharet 

Koçman 

MYO 

Bitkisel ve 

Hayvansal 

Üretim 

Organik 

Tarım 
Profesör 1 

Yerli ırklarla yapılan doğal hayvancılık 

uygulamalarıyla ilgili ve küçükbaĢ 

hayvanların doğal yetiĢtirme ortamlarında 

yağsızlık indeks değerlerinin reml - blup 

metotlarıyla tayini, üzerine çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 9659/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105 

 



Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

 



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

 



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 



Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111 

 



Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113 

 

 



Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.17/49 

Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2017 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.07.2017 - 4623 KONYA 

Konya Ġli, Yunak Ġlçesi, BeĢıĢıklı Mahallesinde bulunan BeĢıĢıklı Eski YerleĢim 

Alanı’nın tesciline iliĢkin, Konya Valiliği Ġl Jandarma Komutanlığı’nın 11.04.2017 tarih, 0040-

998446-17/Mali Suç. Ks sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Dairesi BaĢkanlığı’nın 12.07.2017 tarih, 3188-18182 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.06.2017 tarih, 2653 kayıt nolu 

raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Yunak Ġlçesi, BeĢıĢıklı Mahallesinde bulunan BeĢıĢıklı Eski YerleĢim 

Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması nedeni ile sit 

sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli harita üzerinde 

iĢaretlendiği Ģekilde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢlerinin 

onaylanmasına, alanda kaçak kazı yapılması nedeniyle kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı 

yasanın 9.maddesi doğrultusunda yasal iĢlem açılmasına, kaçak kazı çukurlarının adli sürecin 

tamamlanmasından sonra ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına, bu alanda 

3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.22/16 

Toplantı Tarihi ve No : 14.07.2017 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.07.2017 - 4624 KONYA 

Konya Ġli, Çeltik Ġlçesi, Torunlar Mahallesi, Delikkaya Mevkii’nde bulunan Delikkaya 

Eski YerleĢim Alanı’nın tesciline iliĢkin, Çeltik Ġlçe Jandarma Komutanlığı’nın 05.04.2017 tarih, 

0410-17 AsyĢ. Ks sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı’nın 12.07.2017 tarih, 3190-18183 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.06.2017 tarih, 2652 kayıt nolu raporu 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Çeltik Ġlçesi, Torunlar Mahallesi, Delikkaya Mevkii’nde bulunan Delikkaya 

Eski YerleĢim Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7.maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması 

nedeni ile sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli harita 

üzerinde iĢaretlendiği Ģekilde I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit 

fiĢlerinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar 

ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.04/94,96,97,98,99,100,101,102,103 

Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2017 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.07.2017 - 4651 KONYA 

Konya Ġli, Cihanbeyli Ġlçesi sınırları içerisinde korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlıklarının tesciline iliĢkin, Cihanbeyli Belediye BaĢkanlığı’nın 24.01.2017 tarih, E.424 sayılı 

ve 30.05.2017 tarih, E.3239 sayılı yazıları, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 13.06.2017 tarih, 2661-15645 sayılı yazısı, Karayolları 3.Bölge 

Müdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih, E.166636 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

04.07.2017 tarih, E.418970 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.06.2017 tarih, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 

2661, 2662 kayıt nolu raporlar okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Cihanbeyli Ġlçesi sınırları içerisinde korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlıklarından ekli listedeki (I-II) alanların I., II ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

belirlenmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli ve kadastral 

haritalarda iĢaretlenip koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, bu alanlarda 3 yıl içerisinde 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma ġartlarının uygulanmasına, DulayĢe Nekropolü ve YeĢildere Eski YerleĢim Alanı ve 

Nekropolü içerisindeki mezar stellerinin ilgili Müze Müdürlüğünce koruma altına alınmasına,   

TaĢpınar Mahallesi’nde yer alan TaĢpınar Cami, Ağabeyli Mahallesi’nde yer alan 

Ağabeyli Cami ve Ağabeyli Mezarlığı’nın 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddelerinde tanımlanan 

nitelikleri taĢımalarından dolayı aynı yasanın 7. maddesi doğrultusunda korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmelerine, koruma gruplarının II. grup olarak 

belirlenmesine, tescil fiĢlerinin onaylanmasına, koruma alanlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada 

belirlenmesine, 

Koruma alanı içerisinde 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan 

izinsiz herhangi bir inĢai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına karar verildi. 

ARKEOLOJĠK SĠT ALANLARI 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  68.00/658 

Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2017 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.07.2017 - 4658 KONYA 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, Ağzıkarahan Köyü, Ören Mevkii’nde Aksaray-Kayseri 

Demiryolu Güzergahı incelemeleri esnasında bulunan Ören Mevkii Eski YerleĢim Alanı’nın 

tesciline iliĢkin Protek Proje DanıĢmanlık Bilgi ĠĢlem ĠnĢaat Turizm Sanayi Tic. Ltd. ġti’nin 

20.10.2016 tarih, PR-TCDD-AKS-KYS-032 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

28.06.2017 tarih, E.418056 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nün 06.06.2017 tarih, 2317 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, Ağzıkarahan Köyü, Ören Mevkii’nde bulunan Ören Mevkii 

Eski YerleĢim Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması 

nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli harita üzerinde belirtildiği,1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı Ģekilde III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢlerinin 

onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına, Aksaray-

Kayseri Demiryolu güzergahının (28.4-28.7 km) eski yerleĢim alanı üzerinden geçmesi nedeniyle 

bu alana iliĢkin proje raporu ve detay paftası ile Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

yapılarak hazırlanacak raporun Kurulumuza iletilmesine, demiryolu hattında güzergah değiĢikliği 

yapılması halinde yeni güzergahın incelenmek üzere Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne 

iletilmesine karar verildi. 
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8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  68.04/447 

Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2017 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.07.2017 - 4659 KONYA 

Aksaray Ġli, Güzelyurt Ġlçesi, Bozcayurt Köyü, Kale Mevkiinde bulunan Eski YerleĢim 

Alanının tescil edilmesine iliĢkin, Aksaray Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

15.03.2017 tarih, 439 ve 14.04.2017 tarih, 650 sayılı yazıları, Konya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanlarınca hazırlanan 24.04.2017 tarih, 1700 kayıt nolu raporu, Aksaray Valiliği 

Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih, E.1151147 sayılı yazısı, Aksaray 

Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 22.05.2017 tarih, E.3902 sayılı yazısı 

ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2017 tarih, E.416814 sayılı yazısı okundu, eki dosya 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Aksaray Ġli, Güzelyurt Ġlçesi, Bozcayurt Köyü, Kale Mevkiinde bulunan Eski YerleĢim 

Alanının 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri taĢıması 

nedeniyle I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının 

uygulanmasına, alan içerisinde izinsiz kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 

9.maddesi doğrultusunda yasal iĢlem açılmasına, yasal süreç tamamlandıktan sonra söz konusu 

kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına karar 

verildi. 
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8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.01/707 

Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2017-207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.08.2017-4689 KONYA 

Konya Ġli, AkĢehir Ġlçesi, Ortaca Mahallesi, KoçaĢaltı Mevkii’nde bulunan KoçaĢaltı Eski 

YerleĢim Alanı’nın tesciline iliĢkin, AkĢehir Belediye BaĢkanlığı’nın 06.07.2017 tarih, 1720 

sayılı yazısı, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı’nın 19.07.2017 tarih, 3270-18718 sayılı 

yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih, E.420794 sayılı yazısı ile AkĢehir 

Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü’nün 13.06.2017 tarih, 352 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, AkĢehir Ġlçesi, Ortaca Mahallesi, KoçaĢaltı Mevkii’nde bulunan KoçaĢaltı Eski 

YerleĢim Alanı’nın 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması nedeni 

ile sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı Ģekilde III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, eski yerleĢim alanı üzerinde kaçak 

kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında yasal iĢlem açılmasına, yasal 

süreç tamamlandıktan sonra kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasına, yasal süreç tamamlanıncaya kadar gerekli can ve mal güvenliğine yönelik 

tedbirlerin alınmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar 

ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.17/50 

Toplantı Tarihi ve No : 17.08.2017 - 207 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.08.2017 - 4698 KONYA 

Konya Ġli, Yunak Ġlçesi, MeĢelik Mahallesi’nde bulunan MeĢelik Tümülüsü’nün tesciline 

iliĢkin, Yunak Belediye BaĢkanlığı’nın 04.07.2017 tarih, 839 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih, E.420796 sayılı yazısı ile AkĢehir Kaymakamlığı Müze 

Müdürlüğü’nün 08.06.2017 tarih, 341 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Konya Ġli, Yunak Ġlçesi, MeĢelik Mahallesi’nde bulunan MeĢelik Tümülüsü’nün 2863 

sayılı yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması nedeni ile sit sınırlarının ekli 

1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/5000 ölçekli harita üzerinde iĢaretlendiği Ģekilde 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, Tümülüs 

üzerinde kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında yasal iĢlem 

açılmasına, yasal süreç tamamlandıktan sonra kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü 

denetiminde kapatılmasına, yasal süreç tamamlanıncaya kadar gerekli can ve mal güvenliğine 

yönelik tedbirlerin alınmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya 

kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  70.01/37 

Toplantı Tarihi ve No : 18.08.2017 - 208 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.08.2017 - 4707 KONYA 

Karaman Ġli, Ayrancı Ġlçesi, Dokuzyol Köyü, Yurtluk Mevkii’nde bulunan Yurtluk 

Örenyeri’nin tesciline iliĢkin, Karaman Ġl Özel Ġdaresi’nin 02.06.2017 tarih, E.5591 sayılı yazısı, 

Karaman Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 08.06.2017 tarih, E.1430780 sayılı yazısı 

ile Karaman Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.05.2017 tarih, 1059 sayılı yazısı 

okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Karaman Ġli, Ayrancı Ġlçesi, Dokuzyol Köyü, Yurtluk Mevkii’nde bulunan Yurtluk 

Örenyeri’nin 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taĢıması nedeni ile sit 

sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı Ģekilde I.ve III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

ġartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.02/439 

Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2017 - 209 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.09.2017 - 4727 KONYA 

Konya Ġli, AkĢehir, BeyĢehir, Derebucak, Hüyük ve SeydiĢehir Ġlçelerinde arazi 

toplulaĢtırma yapılacak alanlara iliĢkin, Konya Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih, E.343591 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih, E.93944 sayılı yazısı, toplulaĢtırma yapılan alanlarda tespit 

edilen kültür varlıklarının tescil edilmelerine iliĢkin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.07.2017 tarih, 3054, 3056 ve 3057 kayıt nolu 

raporları, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 

12.06.2017 tarih, 2613-15529, 30.06.2017 tarih, 3063-17062 sayılı yazıları ile Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih, E.41879 sayılı yazıları okundu, eki dosya incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, BeyĢehir Ġlçesi, Sadıkhacı Mahallesi’nde bulunan Kırbadem Eski YerleĢim 

Alanı, BaĢhöyük ve Kocadere Höyüklerinin 2863 sayılı yasa kapsamında I. ve III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı, Eylikler Mahallesi, Yiğitkaren Mevkii, 1902 parselde bulunan Yapı 

Kalıntısı ile Akburun Mahallesi, Akburun Tepe Mevkii, 2059 parselde bulunan Eski Mezarlığın 

II. Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmelerine, Eski Mezarlığın 

koruma alanının parsel sınırları olarak kabulüne, sit ve anıt fiĢlerinin onaylanmasına, sit ve 

koruma alanları sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritalarda koordinatlandırıldığı ve kadastral 

haritalarda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, sit alanları için 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı 

Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

ġartlarının geçerli olduğuna, Yapı Kalıntısı ile Eski Mezarlık ve koruma alanlarında yapılacak her 

türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 
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8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.26/84 

Toplantı Tarihi ve No : 08.09.2017 - 209 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.09.2017 - 4732 KONYA 

Konya Ġli, AkĢehir, BeyĢehir, Derebucak, Hüyük ve SeydiĢehir Ġlçelerinde arazi 

toplulaĢtırma yapılacak alanlara iliĢkin, Konya Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih, E.343591 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih, E.93944 sayılı yazısı, toplulaĢtırma yapılan alanlarda tespit 

edilen kültür varlıklarının tescil edilmelerine iliĢkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.07.2017 tarih, 3052, 3053 ve 3055 kayıt nolu 

raporları, Hüyük Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü’nün 30.05.2017 tarih, E.278/557, 

07.06.2017 tarih, E.294/596 sayılı yazıları, Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 12.06.2017 tarih, 2613-15529, 30.06.2017 tarih, 3063-17062 

sayılı yazıları ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih, E.418798 sayılı yazıları 

okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Hüyük Ġlçesi, Göçeri Mahallesi’nde bulunan Göçeri Höyüğü ile Ebulvefa 

Mahallesi’nde bulunan Ebulvefa Höyüğün 2863 sayılı yasa kapsamında I. ve III. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmelerine, KöĢk Mahallesi, Ebulvefaharap Mevkii, 1926 

parselde bulunan Eski Mezarlığın II. Grup Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine, Eski Mezarlığın koruma alanının parsel sınırları olarak kabulüne, sit ve anıt 

fiĢlerinin onaylanmasına, sit alanları sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritalarda 

koordinatlandırıldığı ve kadastral haritalarda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, sit alanları için 

3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna, Eski Mezarlık ve koruma alanında 

yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınmasına karar verildi. 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

 



8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

 
 9616/10/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.01/701 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2017 - 210 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.09.2017 - 4747 KONYA/AkĢehir 

Konya Ġli, AkĢehir, BeyĢehir, Derebucak, Hüyük ve SeydiĢehir Ġlçelerinde arazi 

toplulaĢtırma yapılacak alanlara iliĢkin, Konya Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü’nün 14.02.2017 tarih, E.343591 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 09.05.2017 tarih, E.93944 sayılı yazısı, toplulaĢtırma yapılan alanlarda tespit 

edilen kültür varlıklarının tescil edilmesine iliĢkin Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.07.2017 tarih, 3051 kayıt nolu raporu, AkĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 20.06.2017 tarih, 1617 sayılı yazısı, 

Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 12.06.2017 

tarih, 2613-15529 sayılı yazısı ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 03.07.2017 tarih, E.41879 

sayılı yazıları okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, AkĢehir Ġlçesi, AltuntaĢ Mahallesi, Eskiköy Mevkiinde bulunan Eskiköy 

Höyüğünün 2863 sayılı yasa kapsamında I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritalarda 

koordinatlandırıldığı ve kadastral haritada iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, 3 yıl içerisinde 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma ġartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.06/47 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2017 - 210 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.09.2017 - 4752 KONYA/AkĢehir 

Konya Ġli, Doğanhisar Ġlçesi, Güvendik Mahallesi, Karabelik Mevkiinde bulunan Eski 

YerleĢim Alanının tescil edilmesine iliĢkin, Konya Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

15.06.2017 tarih, 2429 sayılı yazısı, Doğanhisar Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü’nün 10.07.2017 tarih, 374 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 

24.07.2017 tarih, E.420804 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 21.09.2017 tarih, 3656 kayıt nolu raporu okundu, eki dosya 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Doğanhisar Ġlçesi, Güvendik Mahallesi, Karabelik Mevkiinde bulunan Eski 

YerleĢim Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, sit fiĢlerinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı Ģekilde belirlenmesine, 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı 

yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının geçerli 

olduğuna, alanda ilgili kurumlarca gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına karar verildi. 
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Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2017 – Sayı : 30234 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.00/2235 

Toplantı Tarihi ve No : 22.09.2017 - 210 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.09.2017 - 4758 KONYA/AkĢehir 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Sarıkız Mahallesi, ÇarĢak Mevkii, 140 ada, 14 parselde bulunan 

Sarıkız Höyüğün tescil edilmesine iliĢkin, Ali SANLI’nın 14.06.2017 tarihli baĢvurusu, Meram 

Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 04.07.2017 tarih, E.10685 sayılı yazısı, Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 24.07.2017 tarih, E.420797 sayılı yazısı, Konya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 01.08.2017 tarih, 3113 kayıt nolu 

raporu ile Konya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 

28.07.2017 tarih, 3394-19388 sayılı yazısı okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Sarıkız Mahallesi, ÇarĢak Mevkiinde bulunan Sarıkız Höyüğün 

2863 sayılı yasa kapsamında I. ve III Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit 

fiĢlerinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritalarda koordinatlandırıldığı ve 

1/5000 kadastral haritada iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı 

Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

ġartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  68.00/294 

Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2017 - 212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.10.2017 - 4789 KONYA 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, AĢağısapmaz Mahallesi’nde bulunan Körü Höyük ile BaymıĢ 

Köyü’nde bulunan Kuru Höyüğün tescil edilmesine iliĢkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.12.2016 tarih, 5113 kayıt nolu raporu, 

Aksaray Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 03.04.2017 tarih, 1908 sayılı 

yazısı ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 30.06.2017 tarih, E.418429 sayılı yazısı okundu, eki 

dosya incelendi yapılan görüĢmeler sonunda,  

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçesi, AĢağısapmaz Mahallesi’nde bulunan Körü Höyük ile BaymıĢ 

Köyü’nde bulunan Kuru Höyüğün 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen özellikleri 

taĢıması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmelerine, sit fiĢlerinin 

onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritalarda koordinatlandırıldığı, 1/2000 

ölçekli haritalarda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, bu alanlarda 3 yıl içerisinde Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 

ġartlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10972 Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına

İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
— Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan

Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak
Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik

— Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Üsküdar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Yaşar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ (Sayı: 2017/4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 21/9/2017 Tarihli ve 2014/12302 Başvuru Numaralı

Kararı

DANIŞTAY KARARI
–– Danıştay Başkanlık Kurulunun 2017/52 Sayılı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


