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YÖNETMELİKLER

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan
lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 4 üncü maddesine 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) Anabilim dalı: İlgili enstitü anabilim dalını,
ç) Anabilim dalı başkanlığı: İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığını,
d) Enstitü: Lisansüstü eğitim yapılan ilgili enstitüyü,
e) Enstitü kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
f) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-

dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından ilgili enstitü kurulu tarafından üç yıl için
seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ı) Rektör: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörünü,
i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,
j) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,
k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği enstitü kuru-
lunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

(2) YÖK kararı üzerine Üniversite; öğretim üyesi ve öğrencilerin aynı mekânda bulun-
ma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin
planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açabilir. Uzaktan öğretim
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programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS
kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim
kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar
YÖK tarafından belirlenir.

(3) Enstitülerde yürütülen lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir. Lisansüstü
öğretim, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kısmen veya tamamen yabancı bir
dilde yapılabilir. 

(4) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki
şartları sağlamaları halinde lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve
bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.
b) Lisansüstü programından en fazla üç ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin,

lisans veya yüksek lisans programlarından sadece birinde değerlendirilmesi.
Başvuru ve kabul
MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla
enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına veya ALES’e
eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları gerekir. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
(3) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme esasları şunlardır: 
a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES

puanları ile lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve bilim değerlendirme sınavı sonuçları de-
ğerlendirmeye alınır. ALES’ten alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart
puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna
göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’sinin, lisans ağırlıklı genel not ortala-
masının %25’inin ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %25’inin toplamından oluşur.
Bu değerlendirmeye ilişkin esaslara uygun başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şart-
lar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Ancak enstitü,
yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci ka-
bul edebilir. 

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların lisans
ağırlıklı genel not ortalamaları ile bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır.
Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel
başarı notu; lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ile bilim değerlendirme sınavında
alınan notun %50’sinin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için
adayların sağlaması gereken diğer şartlar, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
kurulu tarafından belirlenir. Ancak enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de
değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavın-
dan (YÖKDİL) en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sı-
navlarından bu puan muadili bir puan almaları gerekmektedir. Anabilim dalı başkanlığının öne-
risi üzerine enstitü kurulu kararı ile bu puanlar değiştirilebilir. Lisans eğitimini ilgili yabancı
dilde alan adaylar yabancı dil şartını yerine getirmiş sayılırlar. 

Sonuçların ilanı ve kayıt
MADDE 7 – (1) Anabilim dalı başkanlığının görüşü çerçevesinde, enstitü yönetim ku-

rulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen
kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve
kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, enstitü yönetim kurulu tarafından kesin-
leştirilerek ilan edilir.
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(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, enstitü yönetim kurulu tarafından be-
lirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne başvurarak kesin ka-
yıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt işlemini yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder.
İlgili enstitü yönetim kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir ma-
zerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin
aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına
ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, enstitü
yönetim kurulu, anabilim dalı başkanlığının görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o
programın açılmamasına karar verebilir.

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 8 – (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 toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az
yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz
olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğ-
retim yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak şartıyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve
tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, danışman atan-
masını izleyen yarıyıldan itibaren her yarıyıl tez için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
Süre
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı şartlarını
yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez sa-
vunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin duru-
mu, danışmanının yazılı talebi ve gerekçesi, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile karara bağlanır.

Tez danışmanı atanması
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci

için kendi Üniversitesinin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın so-
nuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile
kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Üniversitede yüksek lisans tezi yönetebilecek niteliklere sahip olan
öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da
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öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danış-
manı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en
az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Da-
nışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 11 – (1) Öğrenci, enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılan ve da-

nışmanı tarafından onaylanan tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına ve sınav jüri üyelerine sunar. Danışman,
tezi ve intihal raporunu, tezin savunulabilir olduğuna ve enstitü tez yazım kılavuzuna uygun
olarak yazıldığına dair yazılı görüşü ile birlikte enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez sınav jürisi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi
üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Sınav jürisi, biri öğrencinin tez danışmanı, en
az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Sınav jürisinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı sınav jüri üyesi olamaz. En fazla bir sınav
jüri üyesi Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan ilgili konuda doktora unva-
nına sahip uzmanlardan seçilebilir. Tez danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan
olması durumunda diğer sınav jüri üyelerinin Üniversite içerisinden seçilmesi gerekir.  

(4) Sınav jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en
erken 15 gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, li-
sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda
gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra sınav jürisi tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği ke-
silir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak
tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

Diploma
MADDE 12 – (1) Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2,50

ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin iki kopyasını tez sına-
vına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep
edilmesi halinde teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenci
şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve
azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.
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(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki
programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi tezin sınav
jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

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

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak

şartıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda
dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorun-
dadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü kurulu kararıyla yeterlik sınavı yapılabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

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

Danışman atanması
MADDE 15 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında anabilim dalı başkanlığı her öğ-

renci 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.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi danışmanı ile birlikte belirlediği proje ko-
nusunu, ikinci yarıyıl derslerinin başladığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde enstitüye
bildirir.

(3) Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman ve/veya proje konusu de-
ğişikliği yapılabilir. Danışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

Diploma
MADDE 16 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve ağır-

lıklı genel not ortalaması 2,50 ve üzeri olan öğrenciye, tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalın-

daki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversite tarafından tezli yüksek

lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirdikleri takdirde, tezli yüksek li-
sans programına geçiş için başvuru yapabilirler. Geçiş yapan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans
programında aldıkları ve başarılı oldukları dersleri enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak şartıyla en az yedi
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredi-
sinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14
ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-
rulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans de-
recesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

(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 18 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak şartıyla, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tara-
fından belirlenecek ALES puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan
edilen eşdeğer puanlara sahip olmaları,

b) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortala-
malarının 4,0 üzerinden en az 3,0 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu prog-
ramın puan türünden 80 puandan az olmamak şartıyla, enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato
tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları 

gerekir. 
(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES puanları ile

lisans ve/veya tezli yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları, bilim değerlendirme sınavı
sonuçları ve yabancı dil düzeyleri değerlendirmeye alınır. ALES’te alınan puanlar değerlendi-
rilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendir-
mede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının
%50’sinin, lisans ve/veya tezli yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %20’sinin, bilim
değerlendirme sınavında alınan notun %20’sinin ve yabancı dil puanının %10’unun toplamın-
dan oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
diğer şartlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. An-
cak enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına öğrenci
kabul edebilir. 

(3) Hazırlık sınıfları hariç, normal süresi on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek
lisans derecesine sahip sayılır.

(4) ALES puanının % 50'den az olmamak şartıyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir. ALES'e eşdeğer kabul
edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı
ile yükseltilebilir.
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(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine enstitü kurulunun önerisi üzerine Se-
nato tarafından karar verilir.

Süre
MADDE 19 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıl-
dan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya ağırlıklı
genel not ortalaması 4,0 üzerinden en az 3,0 olmayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez
önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl
sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları şartıyla talep etmeleri durumunda tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması
MADDE 20 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, her öğrenci için bir tez danışmanı ve da-

nışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusunu tez başlığı ile birlikte enstitüye önerir.
Tez danışmanı ve tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının, en
geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. 

(2) Tez danışmanı, Üniversitede doktora tezi yönetebilecek niteliklere sahip olan öğre-
tim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunma-
ması halinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan da öğre-
tim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönete-
bilmesi için başarıyla tamamlanmış 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 da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin ve/veya danışmanın enstitüye yazılı başvurusu üzerine anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışman değişikliği yapılabilir. Da-
nışman değişikliği için yeni danışmanın onayının alınması gerekir.

Yeterlik sınavı
MADDE 21 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup, olmadığını ölçen bir sınavdır. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez ye-
terlik sınavına girebilir. 

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-
recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.
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(3) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim
kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil
beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim
kurulu karar verir. Sınav jürisi danışmanın başka bir yükseköğretim kurumundan olması duru-
munda Üniversite dışından bir, Üniversite içerisinden üç öğretim üyesinden oluşmak zorun-
dadır.  Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda sınav jürisi danışman dâhil altı öğretim üye-
sinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın
uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasındaki kurallar
anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Sınav
jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin
başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlı-
ğınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

(6) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci varsa doktora programına uygun, yoksa enstitü kurulu tarafından
belirlenen alana yakın bir yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçme
şartları enstitü kurulu tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluş-
turulur.

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

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, anabilim dalı başkan-
lığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 23 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu
sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya ret
kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret
yönünde salt çoğunlukla verilen karar, 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
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içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin
Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu aşamalarda geçen süreler öğrencinin doktora eğitim süresinden
sayılır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-
aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar ya-
pılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin
tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst
üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 24 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez

yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar ve tezini sınav jürisi önünde sözlü olarak savunur.
(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tezi ve intihal raporunu,
tezin savunulabilir olduğuna ve enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazıldığına dair ya-
zılı görüşü ile birlikte enstitüye sunar. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde
gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en fazla altı ay aralıklarla en az her birin-
den başarılı üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Tez izleme işlemlerinin zamanında
yapılmaması durumunda öğrenci o döneme ait tez izleme sonucundan başarısız sayılır.

(4) Doktora tez sınav jürisi, danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu onayı ile atanır. Sınav jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan
öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üye-
sinden oluşur. Danışmanın başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda sınav
jürisi Üniversite dışından bir, Üniversite içerisinden dört öğretim üyesinden oluşmak zorun-
dadır. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda enstitü yönetim kurulu karar verir. Da-
nışmanın oy hakkı olmaması durumunda sınav jürisi altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca
ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sınav jürisinde yer alabilir.

(5) Sınav jürisi üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en
erken on beş gün, en geç bir ayda toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sı-
navı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma
toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyi-
cilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra sınav jürisi dinleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler ba-
şarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite
ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli
düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başa-
rısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş
olanlardan tezde başarılı olamayanlara talep etmeleri halinde 16 ncı maddenin birinci fıkrasına
göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

Doktora diploması
MADDE 25 – (1) Derslerini ve seminerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not

ortalaması 3,0 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az
iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve
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tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yö-
netim kurulu talep edilmesi halinde tez teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. Bu fıkradaki
şartları yerine getirmeyen öğrenci şartları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Doktora diploması üzerinde anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının
teslim edildiği tarihtir.  

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Lisansüstü programlarda yazılan tezlerin dili
MADDE 26 – (1) Lisansüstü programlarda tezler, Türkçe programlarda Türkçe veya

İngilizce; kısmen yabancı dilde olan programlarda Türkçe veya ilgili dilde ve tamamen yabancı
dilde olan programlarda programın dilinde yazılır.

Bilim değerlendirme kurulu ve sınavı
MADDE 27 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için, anabilim dalı başkanlı-

ğının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından her program için üç asıl ve bir yedek
üyeden oluşan bilim değerlendirme kurulu oluşturulur.

(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı
düzeyleri, bilim değerlendirme kurulu tarafından yapılan sınav ve/veya mülakat sonucuna göre
değerlendirilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri programdan farklı alanlarda almış olanlar
ile lisans veya yüksek lisans derecesini başka bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek
lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık
programı uygulanabilir.

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

(3) Yüksek lisans öğrencileri bilimsel hazırlık derslerini lisans derslerinden, doktora
öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden alırlar.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derse devam, ders sınavları, ders notları, ders-
lerden başarılı sayılma şartları ve diğer esaslarda öğrencinin ders aldığı programın mevzuat
hükümleri uygulanır.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 29 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. 
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(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim
olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. 

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. 
(4) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı

olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü programında
verilen derslerin %50’sini geçemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 30 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programda en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, ilgili mevzuat ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenen esaslar çerçevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü program-
larına kabul edilebilir. 

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin esaslar enstitü yö-
netim kurulu tarafından belirlenir. 

Yabancı uyruklu adayların kabulü
MADDE 31 – (1) Programların genel kontenjanlarına başvuracak yabancı uyruklu ve

yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar, genel kontenjanlar için belir-
lenen şartlara uygun olarak kabul edilirler.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabullerinde lisans
ya da yüksek lisans mezunu oldukları üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair yazı istenir. 

(3) Doktora ve tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aran-
maz.

(4) Yabancı uyruklu adayların Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başlayabilmesi
için, Üniversitenin veya başka bir yükseköğretim kurumunun Türkçe hazırlık sınıfından veya
Türkçe yeterlik sınavından B2 seviyesinde başarılı olması gerekir.

(5) Türkçe yürütülen lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerden
lise, lisans veya lisansüstü öğreniminin herhangi birini eğitim dili Türkçe olan bir kurumda ta-
mamlamış ise Türkçe yeterlik belgesi şartı aranmaz.

(6) Yabancı bir dilde yapılan lisansüstü programlara başvurularda, ana dili program dili
olan veya ana dili program dili olan bir ülkede lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimi yapmış
adaylarda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

(7) Yabancı dilde eğitim yapılan programlarda, yabancı uyruklu öğrencinin yüksek li-
sans tez savunmasına veya doktora yeterlik sınavına girmeden önce, Üniversitenin veya başka
bir yükseköğretim kurumunun Türkçe hazırlık sınıfını veya Türkçe yeterlik sınavını B2 sevi-
yesinde başarması gerekir.

Öğrenci değişimi
MADDE 32 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki ve yurt içindeki

üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Üniversite
tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içindeki veya dışındaki üniversitelere öğrenci gön-
derilebilir ve bu üniversitelerden öğrenci kabul edilebilir.

(2) Bu süre içinde yurt içine veya yurt dışına giden öğrencinin Üniversitedeki kaydı
devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

(3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerden öğrencinin aldığı dersler ve bu
derslerin başarı notlarının yansıtılması için gerekli işlemler, ilgili enstitü yönetim kurulu tara-
fından alınan intibak kararlarına göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) Öğrenci değişimi programlarına ve üniversiteler arasındaki anlaşmalara göre Üni-
versiteye kayıt yaptıran öğrencilere; bu Yönetmelik hükümleri ile 18/2/2009 tarihli ve 27145
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim
Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
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Seminer dersi
MADDE 33 – (1) Bu dersin amacı, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez-

leriyle ilgili literatürü araştırarak, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde bir ça-
lışmayı ortaya koymalarına ve bu çalışmayı topluluk önünde anlatabilme ve tartışabilme yete-
neğini geliştirmelerine katkı sağlamaktır. 

Lisansüstü programlara kayıt
MADDE 34 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

şartları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Öğrenim ücretleri
MADDE 35 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Lisansüstü

programların öğrenim ücretleri ile bu programlarda ders, tez/proje veya kredi başına düşen öğ-
renim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan
edilir.

(2) Öğrenim ücretini veya Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi ge-
reken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar öğrencilik hak-
larından yararlanamaz.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme
MADDE 36 – (1) Lisansüstü programların öğretim planları, bu programlardan mezun

olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez/proje, seminer ve benzeri ça-
lışmaları ile kredi toplamlarından oluşur. 

(2) Lisansüstü programların öğretim planları anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü
kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu ta-
rafından belirlenir.

(4) Lisansüstü programların diploma düzeyinin ve ilgili alan için Türkiye Yükseköğre-
tim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığının, öğrencilerin çalışma saati göz
önünde tutularak belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate
alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik
ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere
o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı
ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz
önünde bulundurularak AKTS ders kredileri hesaplanır.

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

(6) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders
programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık
görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programa devam edebilmesi
için gerekli ek başarı şartları belirleyebilir.

(8) 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
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hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında
veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK
tarafından belirlenir.

Kayıt yenileme, kayıt dondurma ve kayıt sildirme
MADDE 37 – (1) Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın başında

enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemekle yüküm-
lüdür. Aksi takdirde, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın
süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız sayılır ve söz konusu yarıyıl, öğ-
rencinin toplam eğitim-öğretim süresine dâhil edilir. Öğrenim ücretinin ödenmemiş olması ma-
zeret sayılmaz. Ancak ilan edilen tarihlerde kayıt yaptıramayan ve enstitü yönetim kurulu ta-
rafından uygun görülecek bir mazereti olan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenile-
yebilir.

(2) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla
iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Haklı ve geçerli se-
bebin kabul edilebilmesi, bu sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir ay içinde enstitü
müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. Kayıt dondurma başvuruları, yarıyıl başında ve kayıt
işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapılabilir. Kaydı dondurulan öğ-
rencinin, o yarıyıl, öğrenim süresine dâhil edilmez. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar
edilebilir.

(3) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve ilişik
kesme formu ile birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne müracaat eder. Öğrencinin kaydı silinerek
ilgili birimlere bildirilir. Kayıt sildirme işlemi posta yoluyla yapılamaz. Öğrencinin bizzat yazılı
müracaatı gerekir. Ancak, özel hallerde ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması şar-
tıyla, öğrencinin noter kanalı ile belirlediği bir vekil Üniversiteden kaydını sildirebilir. Kaydı
silinen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Kayıt sildirme işlemlerine ilişkin diğer usul ve
esaslar Üniversite Senatosu tarafından düzenlenir. 

Dersler
MADDE 38 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya

seçmeli dersler ve kredileri, bu Yönetmelik hükümlerine göre anabilim dalı başkanlığının öne-
risi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

Derslere devam
MADDE 39 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, derslerin %70’ine devam

etmiş olmaları gerekir. Her öğretim üyesi, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kont-
rol eder.

(2) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir
liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün dersin öğretim üyesi tarafından sınav-
lardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavına
kabul edilmezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere “DZ” harf notu verilir.

(3) Ders tekrarı durumunda, daha önce devam şartı yerine getirilmiş olan teorik derslere
devam şartı aranmaz. Ancak; ders tekrarı yapan öğrenci, dersi veren öğretim üyesinin belirle-
yeceği diğer şartlara uymak zorundadır.

Sınavlar
MADDE 40 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara ve bir final sınav notu

verilir. Sınavlar yazılı olarak yapılabileceği gibi ödevlerin değerlendirilmesi suretiyle de yapı-
labilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır.
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Değerlendirme
MADDE 41 – (1) Lisansüstü programlarında, öğrencinin kredili bir dersten başarılı sa-

yılabilmesi için; dersin yarıyıl sonu notunun en az “CC” olması gerekir.
(2) Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz

öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının ona-
yı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen
başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

Puan Harf Notu (Başarı Notu) Dört Üzerinden Katsayısı
90-100 AA 4,0
85-89 BA 3,5
80-84 BB  3,0
75-79 CB  2,5
70-74 CC  2,0
00-69 FF 0,0
00-00 DZ 0,0
(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:
a) EK (eksik) notu; yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir

sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim üyesi tarafından takdir
olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren
15 gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu ken-
diliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından (EK) notunun süresi bir sonraki
kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan
öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans prog-
ramına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde
alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdür-
mekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini
yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında
(FF) notu işlemi görür.

e) TR (transfer) notu; daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören
öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin enstitü yönetim
kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı
genel not ortalaması hesabına katılmaz.

f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda (GM) notu
alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, (GM) notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınav-
larına girmezse (GM) notu sıfıra dönüştürülür.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 42 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip

eden beş gün içinde enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim
üyesi tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi,
öğretim üyesinin başvurusu üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır.
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Yeniden kayıtta muafiyet
MADDE 43 – (1) Daha önce YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yük-

seköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı
olduğu dersler için, enstitüye not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile mü-
racaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini Üniversiteye kaydını yaptırdığı
ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır.
Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin
iptaline yönelik talepler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi anabilim dalı başkanlığı ta-
rafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir, enstitü yönetim kurulu ta-
rafından intibakı yapılarak karara bağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 44 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği

daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.
Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek, bu adrese tebligat yapılmasını isteyen öğrenciye
elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş
olan veya adreslerini değiştirdikleri halde bunu enstitüye bir dilekçe ile bildirmemiş olan öğ-
rencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir. 

Diğer hükümler
MADDE 45 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına hangi lisans ve yüksek lisans

programlarından mezun olanların başvurabileceği anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
kurulu kararı üzerine Senato tarafından belirlenmekle birlikte gerek görülmesi durumunda Üni-
versitelerarası Kurulun görüşü alınarak YÖK kararı ile belirlenebilir.

(2) Üniversite öğrenci kabul edeceği lisansüstü programların adlarını, başvurma şart-
larını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan her
yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

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

Disiplin işleri
MADDE 46 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, 18/8/2012 ta-

rihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 18/1/2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçici hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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İzmir Ekonomi Üniversitesinden:

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
(EKOSEM) YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/3/2002 tarihli ve 24705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Eko-
nomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu; EKOSEM Müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından
görevlendirilen üç kişi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından Mütevelli
Heyeti üyeleri arasından belirlenen bir kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim
Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Sü-
releri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“EKOSEM Müdürü, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilir.
EKOSEM Müdürünün görev süresi bir yıldır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GÖZENEKLİ DOĞAL MALZEMELER
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN 

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2014 tarihli ve 29021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Kâtip
Çelebi Üniversitesi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
—— • ——

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden:

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YAŞLI BAKIMI VE SAĞLIĞI 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Ka-
tip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Karaman 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2012/629 
Karar No : 2013/979 
Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve 

karar numarası yazılı 17/12/2013 tarihli ilamı ile TCK'nun 155/2 maddesi gereğince 2 Yıl Hapis 
ve 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Bünyamin ve Halise oğlu, 27/10/1965 
doğumlu, Karaman, Ayrancı, Berendi Mah./köy nüfusuna kayıtlı HAKAN UÇAR tüm aramalara 
rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve katılan vekilinin temyiz dilekçesi tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 10923 
—— •• —— 

Ankara 1. İnfaz Hakimliğinden: 
Esas No : 2017/433 
Karar No : 2017/588 
Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Denetimli Serbestlik Tedbirinin Geri 

alınmasına ilişkin hakimliğimizin 13/02/2017 tarih 2017/433 esas 2017/588 sayılı kararı ile 
yükümlü MURAT KIRÇOVA hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının geri 
alınmasına ilişkin talebin KABULÜNE, yükümlünün 23/11/2016 tarihinden sonraki meşruten 
tahliye tarihine kadar olan bakiye cezasının infazı için kapalı CİK’e GÖNDERİLMESİNE, 
tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde ilgililerce hakimliğimize itiraz edilebileceğine karar 
verildiği, Nevzat ve Hatice oğlu 17/01/1969 doğumlu Yozgat Şefaatli nüfusuna kayıtlı 
(31367408338) T.C. Kimlik numaralı MURAT KIRÇOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, 
hakimliğimiz kararı kendisine tebliği edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 10921 
————— 

Esas No : 2017/547 
Karar No : 2017/645 
Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Denetimli Serbestlik Tedbirinin Geri 

alınmasına ilişkin hakimliğimizin 15/02/2017 tarih 2017/547 esas 2017/645 sayılı kararı ile 
yükümlü SATILMIŞ ÇİLEK hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasının geri 
alınmasına ilişkin talebin REDDİNE, tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde ilgililerce 
mahkememize itiraz edilebileceğine karar verildiği, Hasan ve Menşure oğlu 12/02/1982 doğumlu 
Çankırı, Kızılırmak nüfusuna kayıtlı (25015531462) T.C. Kimlik numaralı SATILMIŞ ÇİLEK 
tüm aramalara rağmen bulunamamış, hakimliğimiz kararı kendisine tebliğ edilememiştir. 

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm 
özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 
15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup,  

İlan olunur. 10922 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 
İşletmemizin ihtiyacı olan 1 adet ihale aşağıda belirtilen tarih de yapılacaktır.  
1 - İdarenin 
a) Adresi : E.L.İ. Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89    

45500 Soma/MANİSA 
b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) - Faks: 612 20 13 - 613 20 13 
c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 
2 - İhale konusu hizmetin a) 
 

Niteliği - Türü - Miktarı 
İhale 

Kayıt No Dosya No 
İhale Tarih 

ve Saati Süre 

 

Eynez Yeraltı Kontrol Şube 
Müdürlüğüne bağlı stok sahalarından 
360.000 ton kömürün Soma B Termik 
Santrali 1-4, Yırca Kapı ve 5-6 
Ünitelerine taşınması ve boşaltılması 
işi 

2018/13571 2018-35 
01.02.2018 

14:00 
100 
gün 

 
b) Yapılacağı yer : TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (Soma/ 

MANİSA)’dır. 
c) İşin süresi : Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 
d) İhale usulü : Açık ihale 
3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müdürlüğü Toplantı Salonu Soma/MANİSA 
4 - İhale dokümanı; ELİ Müdürlüğü 13 Eylül Mah. Atatürk Cad. No: 89   45500 Soma/ 

MANİSA, adresinden görülebilir ihale dokümanları 170,00 TL bedel karşılığı aynı adresten temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 
olmalıdır. 

8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale 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 328/1-1 
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HAVA ÜFLEME SİSTEMİ (BLOWER) SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin Adı: Hava üfleme sistemi (Blower) 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası  : 2018/8849 
Dosya no  : 1826451 
1 - İdarenin: 
a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan 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 - İhale Konusu Malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hava üfleme sistemi (Blower) (1 adet) 
b) Teslim yeri  : TTK Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi iş sahası 

ZONGULDAK 
c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip, 120 takvim günüdür. 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi  
No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 30.01.2018 SALI günü saat: 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
e) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 
4.2.1. Teknik şartname cevapları 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 30.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 30.01.2018 SALI günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 
sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler 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 aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 330/1-1 
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DEMAG TURBO KOMPRESÖR HAVA SOĞUTUCUSU SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 
İşin adı: Demag turbo kompresör hava soğutucusu alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  
İhale kayıt numarası : 2018/8883 
Dosya No : 1827001 
1 - İdarenin: 
a) Adresi  : Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK 
b) Telefon ve Faks numarası  : Tel : 0372 252 40 00 (70 Hat) 
  Faks : 0372 251 19 00 
c) Elektronik posta adresi :  
2 - İhale konusu malın: 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : Demag turbo kompresör hava soğutucusu: (2) Adet  
b) Teslim yeri  : TTK. Genel Müdürlüğü Makine İkmal ve Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Müdürlüğü 
Tesellüm Ambarıdır. /ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 120 takvim günü 
3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 
No: 125  ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 31.01.2018 - 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu 
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 
h) Şartnamenin 16 ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 
görülebilir ve şartnameler 50,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 31.01.2018 ÇARŞAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 
idaremiz sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler 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 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 
13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

İlan olunur. 332/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar 
Meclisi’nin 30/10/2017 tarihli ve 643/560 sayılı Kararı gereği 30 yıl süreyle yapım karşılığı 
kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İli : İzmir 
İlçesi : Bornova 
Mahallesi : Erzene 
Caddesi : - 
Sokağı : Topçu Tugayı Karşısı, eski 32-41 sokaklar arası 
Vasfı : Arsa 
Yüzölçümü : 2474,00 m2, 199,00 m2 
Pafta : - 
Ada No : 20000 ada 
Parsel No : 1-6 parseller 
Malik : Vakıflar Genel Müdürlüğü - Küçük Camii Medresesi Vakfı 
İşin Süresi : 30 yıl 
Vakıflar Meclisi Kararı/  
Tarih ve No.su  : 30/10/2017 tarih 643/560 sayı. 
Tahmini Bedel  : 2.009.234,10-TL (ikimilyondokuzbinikiyüzotuzdört Türklirası 

onkuruş) 
Geçici Teminat :      60.277,02-TL (altmışbinikiyüzyetmişyedi Türklirası iki kuruş) 
İhale Tarihi ve Saati : 06.02.2018 tarih ve saat 10.00 
İşin Adı: “İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Vakıflar 

Genel Müdürlüğü’ne ait tapunun 20000 ada, 1 parselinde kayıtlı, 2.474,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” 
vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti Küçük Cami Medresesi Vakfına ait tapunun aynı ada, 6 parselinde 
kayıtlı 199,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın 30 yıl süreyle yapım karşılığı kiralama 
işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Meclisi’nin 30/10/2017 tarihli ve 643/560 sayılı Kararı, 23/11/2017 tarihli ve 89243403-
756.02-E.77829 sayılı Başbakanlık iznine istinaden; 

Söz konusu taşınmazın; 
1 - İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, 
2 - İşin süresini, inşaat süresi de dahil olmak üzere toplam 30 yıl olması, 
3 - Kira bedellerinin ise; 
- İlk yıl (yer teslim tarihinden itibaren) aylık 500,00-TL (beşyüz Türklirası) kira alınması, 
- 2. ve 3. Yıllar bir önceki kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması, 
- 4. Yıldan itibaren aylık 8.500,00-TL (sekizbinbeşyüz Türklirası) kira alınması, 30. yılın 

sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oranında arttırılması, 
4 - DOP kesintisine karşılık ihaleyi alan kişi/firma tarafından İdaremize 1.226.163,00 -TL 

(birmilyonikiyüzyirmialtıbinyüzaltmışüç Türklirası) yatırılması, 
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5 - Yüklenici tarafından ihaleye konu taşınmazlar ile ilgili, her türlü uygulama projesinin 
ve detayların hazırlanması, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına onaylattırılması, yıkılacak yapılar 
ve yerine yapılacak bina ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak yıkım ve yapım ruhsatlarının 
alınması, zemine ilişkin önerilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak tüm iş ve 
işlemlerin yürütülmesi, mevcut yapıların yıkılıp, projeye uygun olarak inşaat imalatlarının 
tamamlanması, tüm finansmanın sağlanması, İdarece onaylanmış iş programına göre işin 
bitirilmesinin ardından yapı kullanma izin belgesinin alınması, binanın/tesisin faaliyete açılması, 

6 - İlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan taşınmazın 
tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların 
İdareye gelir kaydedilmesi, 30. Yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir 
şekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda İdarenin tasarrufuna terk 
edilmesi, 

7 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmazları üzerine ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi’nin 30/10/2017 tarihli ve 
643/560 sayılı Kararına istinaden; 3 (üç) yıl inşaat süresi dâhil toplam 30 (otuz) yıl süre ile yapım 
karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır. 

Taşınmaz 6306 sayılı Kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak 
muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, 
harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 06.02.2018 tarih ve saat 
10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İç zarfı ve bu şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir. 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 
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b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına 
dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi 

g) Tahmin edilen bedelin %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan 
İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50’sinden 'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli 
olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu 
müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili 
Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina 
inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti 
veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 
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İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici 
kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere 
ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici (ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter 
onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2. ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen 
sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu, 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 06.02.2018 tarih ve 
saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 125/1-1 
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YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İHALESİ YAPILACAKTIR 
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile Vakıflar Genel Müdürlük Makamının 
29.11.2017 tarih ve 31720 no.lu Oluru ile 07.11.2017 tarih 72806 no.lu Başbakanlık İzni gereği   
9 (dokuz) yıl süreyle yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İli : MANİSA 
İlçesi : ŞEHZADELER 
Mahalle-Cadde  : 2. Anafartalar Mah. Cumhuriyet Cad. 
Cinsi : TİCARET + KONUT 
Arsa Yüzölçümü (m2) : 683,00 m2 
Ada No : 229 
Parsel No :   39 
Vakıflar Genel Müdürlük Onay 
Tarih ve No’su : 29.11.2017 - 31720 
Tahmin Edilen Bedel  : 2.300.997,75-TL (ikimilyonüçyüzbindokuzyüzdoksanyedi Türk 

Lirası yetmişbeşKuruş) 
Geçici Teminat :        69.029,93-TL (altmışdokuzbinyirmidokuzTürkLirası doksanüç 

Kuruş) 
İhale Tarihi ve Saati : 8 Şubat 2018 Perşembe günü ve saat 10:00 
İşin Adı: “Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, 2. Anafartalar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapunun 229 ada 39 nolu parselinde kayıtlı 683,00 m2 
yüzölçümüne sahip “arsa” nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan yarım kalan kaba inşaatın inşaat 
süresi dahil toplam 9 (dokuz) yıl süre ile yapım karşılığı kiralanması işi” 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Genel Müdürlük 
Makamı'nın 29.11.2017 tarih ve 31720 no.lu kararına istinaden; 

Söz konusu taşınmazın; 
1 - İşin süresinin yer teslimi tarihinde başlaması, 
2 - İşin süresinin inşaat süresi de dâhil olmak üzere toplam 9 (dokuz) yıl olması, 
3 - Kira bedellerinin; Yer teslim tarihinden itibaren aylık 29.000,00 - TL (yirmidokuzbin 

Türk Lirası) kira alınması, sözleşme tarihinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın kira bedelinin 
TÜİK'in belirlediği ÜFE (oniki aylık ortalamalara göre değişim %) oranında arttırılması, 

4 - Yer teslim tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, tamamlanacak yapı ile ilgili tüm 
çalışmaların tamamlanması, ruhsatla ilgili gerekebilecek tadilat, vs. işlemlerinin, yapı denetim ile 
ilgili işlemlerin, projede meydana gelebilecek olası değişikliklerin onay, iş ve işlemlerinin 
tümünün yüklenici sorumluluğuna bırakılması, yer teslim tarihinden itibaren gerekebilecek her 
türlü değişikliğin yüklenici tarafından, idaremizden ve ilgili kurumlardan onay alındıktan sonra 
yapılması ve her türlü finansmanın yüklenici tarafından karşılanması, mülkiyet durumunun ve 
buna benzer iş ve işlemlerin neticelendirilmesi, proje hazırlama ve uygulama süresinin yer teslim 
tarihinden itibaren mücbir sebepler hariç 1 (bir) yılı geçmemesi. 

5 - İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat 
ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru 
edilmiş sayılması, 9. yılın sonunda yüklenici tarafından tesisin bakımlı ve kullanılabilir şekilde 
hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmadan her halükarda idarenin tasarrufuna terk edilmesi, 
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6 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, 

7 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın gelir getirici başka amaçlarla 
kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 

Kayıt ve şartlarıyla, Vakıflar Genel Müdürlük Makamı'nın 29.11.2017 tarih ve 31720 
sayılı kararına istinaden; 1 (bir) yıl inşaat süresi dâhil toplam 9 (dokuz) yıl süre ile yapım karşılığı 
kira ihalesine çıkartılmıştır. 

Taşınmaz 6306 sayılı Kanunun sağladığı muafiyetlerden faydalanabilecektir. Ancak 
muafiyet kapsamında ya da kanunlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda vergi, resim, 
harç, ücret vs. ve ilgili kurum ve kuruluşlarca tahakkuk ettirilecek her türlü ödeme yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 

İhaleye iştirak edecek istekliler; 
1 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Fevzipaşa Bulvarı No: 4 Konak/İZMİR 

adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğü’nce 
oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

2 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Fevzipaşa Bulvarı No: 4 
Konak/İZMİR adresinde bulunan İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, 
100,00 TL karşılığında temin edilebilir. 

3 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 08.02.2018 tarih ve saat 
10.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale 
Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İç zarfı ve bu şartnamenin 6. maddesinde istenilen diğer belgeleri içerir. 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu, 
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline 
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış 
sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin 
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış 
olması gerekir.) 
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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 
eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 
aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 
beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına 
dair makbuz, 

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim 
Beyannamesi, 

g) Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini 
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan 
İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra-ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden 
alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait 
İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının 
İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki 
Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir. 

h.1. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve 
kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi, 

h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide 
karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı 
aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter 
tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi, 

h.3. Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 
yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki 
İnşaat Ruhsat Belgesi, 



Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 14 Ocak 2018 – Sayı : 30301 

 

İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında 
inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde 
belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 
Yüklenici Taahhütnamesi (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici 
kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere 
ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici (ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter 
onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin 27.2 ve sözleşmenin 10.5 maddesinde öngörülen 
sürelerde İdareye teslim edilir. 

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair 
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli 
sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 
borcu olmadığına dair belge, 

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 
İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden 
Yasaklılık Durum Formu, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu, 
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri 

temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce 
onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini 
vermek zorundadır. 

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret 
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir. 

Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, 
Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 08.02.2018 tarih ve 
saat 10.00’a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar. 

5 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta 
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. 

6 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, 
damga vergisi vs.) sözleşmeden önce defaten istekli tarafından ödenecektir. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 126/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  67.05/407 

Toplantı Tarihi ve No : 28.12.2017 - 252 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.12.2017 - 4118 SAFRANBOLU 

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Akarca Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Sınırları içerisinde yer alan, 192 ada, 22 parselde kayıtlı taşınmazın tescil talebini konu alan 

Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 18.08.2017 tarih ve 1749 sayılı yazısı, 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.10.2017 tarih ve 

973 sayılı raporu ve ekleri,  kurum görüşlerini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 03.11.2017 tarih ve 2037 sayılı yazısı, Kdz. Ereğli Belediye 

Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23.11.2017 tarih ve 1476 sayılı yazısı, Maden İşleri 

Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2017 tarih ve E.443696 sayılı yazısı, tespiti yapılan taşınmazın tescili 

yapılana kadarki süreçte tahribatının önlenmesinin belirtildiği Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.12.2017 tarih ve 2332 sayılı yazısı, taşınmazın tescile 

yönelik işlemlerin durdurulması ve iptal edilmesi talebini konu alan taşınmaz maliklerinin 

13.12.2017 tarihli başvurusu, okundu, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Zonguldak İli, Kdz. Ereğli İlçesi, Akarca Mahallesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Sınırları içerisinde yer alan, 192 ada, 22 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlıklarından olduğu anlaşıldığına, taşınmazın söz konusu Kanununun 7. maddesi kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmaz grubunun "2" olarak 

belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişi ve haritanın onaylanmasına, taşınmazın 

tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" ve "2. Grup 

Korunması Gerekli Yapıdır" şerhlerinin konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/3055 

Toplantı Tarihi ve No : 28.12.2017 - 252 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.12.2017 - 4109 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Aşağıtokatlı Mahallesi, Arkbaşı Mevkii, Kentsel Sit Alanı 

sınırları dışında, Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları içerisindeki köprünün tescil talebini konu 

alan Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.07.2017 tarih ve 3621 

sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

31.10.2017 tarih ve 993 sayılı raporu ve ekleri, kurum görüşlerini konu alan Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 10.11.2017 tarih ve 2113 sayılı yazısı, 

Safranbolu Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 17.11.2017 tarih ve 22896094-300-1880 sayılı 

yazısı, Safranbolu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20.11.2017 tarih ve 

5665 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 03.12.2017 tarih ve E.444634 sayılı yazısı 

okundu, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Aşağıtokatlı Mahallesi, Arkbaşı Mevkii, Kentsel Sit Alanı 

sınırları dışında, Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları içerisindeki köprünün 2863 sayılı Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlıklarından olduğu anlaşıldığına, taşınmazın söz konusu Kanununun 7. maddesi 

kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmaz 

grubunun "1" olarak belirlenmesine, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada 

gösterildiği şekliyle belirlenmesine, taşınmaza yönelik hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/3045 

Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2017 - 251 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.12.2017 - 4088 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 200 ada 11 parselde yer alan Çeşmenin 

kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescillenmesini konu alan Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ 

KAYA'nın 28.11.2015 tarihli yüzey araştırması raporu ve 28.12.2015 tarihli dilekçesi ile Karabük 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.12.2017 tarih ve 1260 

sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 200 ada 11 parselde yer alan Çeşmenin 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre tarihi, simgesel, belgesel, hatıra, izlenim, 

onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından 

özellik gösterdiğinin anlaşıldığına, bu nedenle taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak 

tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan 

tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 

1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine, 

Ayrıca, Bostanbükü Köyü, 200 ada 11 parselde yer alan çeşmenin esaslı onarıma ihtiyacı 

olduğu anlaşıldığından, söz konusu çeşmenin durumu için gerekli çalışmaların yapılmasının İl 

Özel İdaresine hatırlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/3077 

Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2017 - 251 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.12.2017 - 4087 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 190 ada 1 parsel ile 191 ada 10 parseller 

arasında kadastral boşlukta yer alan Çeşmenin kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 

tescillenmesini konu alan Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA'nın 28.11.2015 tarihli yüzey 

araştırması raporu ve 28.12.2015 tarihli dilekçesi ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.12.2017 tarih ve 1258 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Bostanbükü Köyü, 190 ada 1 parsel ile 191 ada 10 parseller 

arasında kadastral boşlukta yer alan Çeşmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının 

ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre tarihi, 

simgesel, belgesel, hatıra, izlenim, onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, 

yapım tekniği, biçim bakımından özellik gösterdiğinin anlaşıldığına, bu nedenle taşınmazın 2863 

Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın grubunun "1" olarak belirlenmesine, 

taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu taşınmazın korunma 

alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada koordinatları verildiği şekilde 

belirlenmesine, 

Ayrıca, Bostanbükü Köyü, 190 ada 1 parsel ile 191 ada 10 parseller arasında kadastral 

boşlukta yer alan çeşmenin esaslı onarıma ihtiyacı olduğu anlaşıldığından, söz konusu çeşmenin 

durumu için gerekli çalışmaların yapılmasının İl Özel İdaresine hatırlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.08/3041 

Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2017 - 251 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 27.12.2017 - 4090 SAFRANBOLU 

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Karıt Köyü, 175 ada 77 - 82 - 85 parsellere oturan 

değirmenin kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescillenmesini konu alan Doç.Dr. Lütfiye 

GÖKTAŞ KAYA'nın 28.11.2015 tarihli yüzey araştırması raporu ve 28.12.2015 tarihli dilekçesi 

ile Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 25.12.2017 tarih 

ve 1266 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karabük İli, Safranbolu İlçe, Karıt Köyü, 175 ada 77 - 82 - 85 parsellere oturan 

değirmenin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinin (c) bendine göre mimari, mahalli, belgesel, işlevsel, 

hatıra, izlenim, yapısal durum, yapım tekniği, biçim bakımından özellik gösterdiğinin 

anlaşıldığına, bu nedenle taşınmazın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, taşınmazın 

grubunun "2" olarak belirlenmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 

söz konusu taşınmazın korunma alanının karar ekinde yer alan 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatları verildiği şekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  52.08/50 

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2017 - 205 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2017 - 4963 SAMSUN 

Ordu İli, Perşembe İlçesi, Doğanköy Mahallesi, kısmen 257 ada 1 parselde bulunan taş 

köprünün tescil değerlendirmesine ilişkin, Ordu Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü’nün 05.05.2017 gün ve 224 sayılı yazısı ve eki 24 sayılı raporu, konuya ilişkin 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 27.09.2017 gün ve 4711 sayılı kararı, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının 13.12.2017 gün 526 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ordu İli, Perşembe İlçesi, Doğanköy Mahallesi, kısmen 257 ada 1 parselde bulunan 

köprünün 2863 sayılı Yasanın 6. maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından “korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, koruma grubunun 

I. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanı sınırının 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde 

ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, koruma alanı sınırı içinde yapılacak her 

türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.05.1000.33 

Toplantı Tarihi ve No : 28.12.2017 - 163 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 28.12.2017 - 2543 GAZİANTEP 

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Sadaklar, Ganidağı Turunçlu mahalleleri arasında 

kalan arkeolojik alanın tesciline yönelik Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

21.09.2017 tarih ve 3332 sayılı yazısı, Pazarcık Belediye Başkanlığının 03.11.2017 tarih ve 4100 

sayılı yazısı, Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 08.11.2017 tarih ve 

E.2786285 sayılı yazısı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığının 23.11.2017 tarih ve 

E 25661 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Sadaklar, Ganidağı Turunçlu mahalleleri arasında 

kalan arkeolojik alanın tescil talebinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ”I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe 

koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), Alanda 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Koruma Kullanma Koşulları 

hükümlerinin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 14.12.2017 - 194 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 14.12.2017 - 2997 KAYSERİ 

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyünde bulunan, Kurulumuzun 31.10.2014 tarih, 

1272 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 06.03.2015 tarih, 1462 

sayılı kararımızla koordinat bilgileri düzeltilen Süleymanhöyüğü Tümülüsüne ait kadastral 

bilgilerinin güncellenmesine yönelik Yozgat Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğünün 10.11.2017 tarih, 1460, Yozgat Kadastro Müdürlüğünün 24.11.2017 tarih, E. 

2639677, Bölge Kurul Müdürlüğü raportörünün 11/12/2017 tarih ve 5320 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme 

sonucunda; 

Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyünde bulunan, Kurulumuzun 31.10.2014 tarih, 

1272 sayılı kararıyla I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 06.03.2015 tarih, 1462 

sayılı kararımızla koordinat bilgileri düzeltilen Süleymanhöyüğü Tümülüsünün Koordinat 

değerlerinin Yozgat Kadastro Müdürlüğünce aktarılan ve kararımız eki olan kadastral haritanın 

incelenmesinde; söz konusu sit alanının 102 ada, 24, 25 ve 58 nolu parsellere basmadığı, bu 

parsellerin arasında bulunan kadastro harici olan alanda kaldığı anlaşılmış olup Kurulumuzun 

31.10.2014 tarih, 1272 sayılı kararıyla 102 ada, 24, 25 ve 58 nolu parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine konulan “I. derece Arkeolojik sit alanıdır” şerhinin kaldırılmasına, sit alanının 

bulunduğu kadastro harici alan olan kısmın hazine adına parsel ihdas edilmesine ve bu parselin 

tapu kütüğü beyanlar hanesine “I. derece arkeolojik sit alanıdır” şerhi verilmesi ve bu işlemlerin 

sonucuna yönelik bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.  
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
2017/11033 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık

Bakanlığı Arasında Ortak Sağlık Haftaları Düzenlenmesine Dair
Çalışma Protokolü ile Kardeş Hastane Kurulmasına Dair Çalışma
Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2017/11120 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında
Savunma Sanayi Konusunda Gizlilik Dereceli Bilginin Korunması
Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Gözenekli Doğal Malzemeler Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yaşlı Bakımı ve Sağlığı Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


