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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           12 Kasım 2012
  B.02.0.PPG.0.12-305-9345

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
           İLGİ: a) 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9174 sayılı yazımız.
           b) 5/11/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-15-645 sayılı yazınız.
           5. Bali Demokrasi Forumu’na katılmak üzere; 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya’ya
gideceğimden, dönüşüme kadar Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın
vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Brunei Sultanlığı’nın da
ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

                                        —————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 12 Kasım 2012
   B.01.0.KKB.01-06/A-16-660

BAŞBAKANLIĞA
           İLGİ: a) 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9174 sayılı yazınız.
           b) 5/11/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06/A-15-645 sayılı yazımız.
           c) 12/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9345 sayılı yazınız.
           5. Bali Demokrasi Forumu’na katılmak üzere, 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya’ya
giden Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Başbakan
Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.
           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Brunei Sultanlığı’nın da
ilave edilmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.
                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9346

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9181 sayılı yazımız.

           b) 5/11/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-332-648 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan

Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim

Bakanı Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Brunei Sultanlığı’nın da

ilave edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-338-661

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 5/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9181 sayılı yazınız.

           b) 5/11/2012 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-332-648 sayılı yazımız.

           c) 12/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9346 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 6 Kasım 2012 tarihinde Endonezya’ya giden Başbakan

Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanı

Ömer DİNÇER’in vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle söz konusu seyahate Brunei Sultanlığı’nın da

ilave edilmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9347

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Kasım 2012 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

giden Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz

ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-339-662

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9347 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Kasım 2012 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne

giden Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,

Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9395

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Görüşmelerde bulunmak üzere; 11 Kasım 2012 tarihinde Katar’a giden Dışişleri Bakanı

Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-342-665

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9395 sayılı yazınız.

            Görüşmelerde bulunmak üzere, 11 Kasım 2012 tarihinde Katar’a giden Dışişleri Bakanı

Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9364

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Uyuşturucuyla Mücadele Bölgesel Bakanlar Konferansı’na katılmak ve görüşmelerde

bulunmak üzere; 12 Kasım 2012 tarihinden itibaren Pakistan ve Afganistan’a gidecek olan

İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Ekonomi Bakanı

Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-341-664

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9364 sayılı yazınız.

            Uyuşturucuyla Mücadele Bölgesel Bakanlar Konferansı’na katılmak ve görüşmelerde

bulunmak üzere, 12 Kasım 2012 tarihinden itibaren Pakistan ve Afganistan’a gidecek olan

İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN’in dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Ekonomi Bakanı

Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                          12 Kasım 2012

  B.02.0.PPG.0.12-305-9348

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Türkiye-Rusya İlişkilerinde Turizm Konferansı’na katılmak üzere; 11 Kasım 2012 tari-

hinde Rusya Federasyonu’na giden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne

kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                12 Kasım 2012

    B.01.0.KKB.01-06-340-663

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 12/11/2012 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-9348 sayılı yazınız.

            Türkiye-Rusya İlişkilerinde Turizm Konferansı’na katılmak üzere, 11 Kasım 2012 tari-

hinde Rusya Federasyonu’na giden Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın dönüşüne

kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın vekâlet etmesi

uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bi-

limleri Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ens-

titüsünde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan
lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik Takvim: Lisansüstü eğitimde bir eğitim-öğretim yılındaki öğretim faali-

yetlerinin planlandığı Senato tarafından belirlenen takvimi,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
ç) Başarı Puanı: Öğrencinin ALES sayısal puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not or-

talaması, yabancı dil puanı ile yazılı bilim sınavı veya mülakat puanının belirli oranlarda katkısı
ile hesaplanan puanı,

d) Bilimsel Hazırlık: Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin gerektiğinde
eksiklerini gidermek için en çok bir takvim yılı süren tamamlama eğitimini,

e) Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi ve tez dönemlerinde reh-
berlik yapmak üzere enstitü yönetim kurulu (EYK) tarafından atanan öğretim üyesini,

f) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen
bilimsel bir konunun, bilimsel bir araştırma raporu halinde sunulmuş şeklini,

g) Enstitü: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü,
ğ) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde programı bulunan ilgili anabilim dalını,
h) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili Enstitü Anabilim Dalının

lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent un-
vanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

ı) Enstitü Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden sorumlu olan,
3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Ens-
titülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı baş-
kanını,

i) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-
titüde programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim dalı başkanların-
dan oluşan kurulu,

j) Enstitü Müdürü: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,
k) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü Müdürünün başkanlığında, müdür yardım-

cıları ile EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
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l) GRE: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Record Examination sınavını,
m) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan Graduate Management Admission Test sınavını,
n) IELTS: Uluslararası İngilizce dil sınavlarından olan International English Language

Testing System sınavını,
o) İkinci Tez Danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez veya uy-

gulama konusunun özelliği gereği EYK’ca atanan, Necmettin Erbakan Üniversitesinde ya da
başka bir yükseköğretim kurumunda görevli bulunan öğretim üyesini,

ö) İş Yükü: Bir dersin başarıyla tamamlanması için ders saatlerinin yanı sıra laboratuar,
klinik, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj ve iş yeri eğitimi
gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı,

p) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
r) Kredi Sistemi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama veya laboratuvar saatinin

karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini ya da AKTS’ye göre bir dersin hedeflenen öğrenim
çıktılarını kazanmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için ge-
rekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayanan kredi sistemini,

s) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için normal veya özel öğrenci statüsünde kayıtlı
olan öğrenciyi,

ş) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,
t) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin danışmanı tarafından belirlenmiş bir konuyu sözlü

ve yazılı olarak sunduğu bilimsel çalışmayı,
u) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,
ü) Tez: Yüksek lisans/doktora eğitiminin amacına uygun olarak hazırlanan bilimsel bir

çalışmayı,
v) Tez İzleme Komitesi (TİK): Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez

çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere
en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

y) Tez Savunma Sınavı: Lisansüstü öğrencilerinin tez çalışmasını savundukları sınavı,
z) TOEFL: Test of English as a Foreign Language İngilizce dil sınavını,
aa) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini,
bb) TUS: Tıpta uzmanlık sınavını,
cc) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
çç) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
dd) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,
ee) Üniversite Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
ff) Yarıyıl: Senato tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,
gg) Yeterlik Sınavı: Lisansüstü öğrencisinin bilimsel düşünme, bilimsel yöntemleri

özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğini değerlendirmeye yönelik sınavı,
ğğ) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; Sağlık Bilimleri Enstitüsünün anabilim dalları

esas alınarak açılır ve yürütülür.
(2) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde EK’nın önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı

ile lisansüstü eğitim yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad ta-
şıyan, disiplinler arası bir Enstitü anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir EABD’nın başkanı, ilgili
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birim amirinin görüşü alınarak, Enstitü Müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe
bilgi verilir.

(3) Yüksek lisans programı tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu
programlar EABDAK’nın önerisi, EK’nın teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle açılır.

(4) İkinci öğretimde, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde EK’nın önerisi, Senato-
nun onayı ve YÖK’ün kararıyla tezsiz yüksek lisans programı açılabilir. İkinci öğretimde tezli
yüksek lisans ve doktora programı açılamaz.

(5) Doktora programları, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurtiçi
ve yurtdışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak doktora programları şeklinde de
düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, enstitünün teklifi, Senatonun onayı,
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun uygun görüşü üzerine YÖK tarafından be-
lirlenir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 6 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK tara-

fından önerilir, Enstitü Kurulunca belirlenen kontenjanlar karara bağlanmak üzere Senatonun
onayına sunulur ve Rektörlük tarafından ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru ta-
rihi, başvuru koşulları, istenen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu
ilan her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.

(2) İlgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayıyla aynı üniversitede görev yapmakta
olan araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanlar için de öngörülen sayıda yüksek li-
sans veya doktora kontenjanı ayrılabilir. Bu adaylar başvuru ve kabul koşullarını yerine getir-
mek zorundadır. Bu tür başvurularda adaylar kendi aralarında başarı puanlarına göre sıralanır,
başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya TUS puanı, lisans veya yüksek
lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(3) Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine
lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla alınan araştırma görevlileri, ilgili üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsünün teklifi, Öğretim Üyesi Araştırmacı Yetiştirme Kurulunun görüşü ve
YÖK’ün kararı ile ilgili EYK’nın belirleyeceği koşullara göre Üniversitede lisansüstü eğitime
sınavsız olarak kabul edilirler. Bu araştırma görevlilerinin tez projeleri, kendi üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerinin araştırma fonlarından veya bulundukları üniversitelerde kamu
kuruluşları tarafından bu amaca özel olarak tahsis edilmiş projelerden desteklenir.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ve kabulü Senato tarafından belirlenen
esaslara göre yapılır.

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri
MADDE 7 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile

açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ilgili EABDAK’nın teklifi,
EK’nın önerisi ve Senatonun onayı ile her yıl Mayıs ayında belirlenir.

a) Ders programı bütünlüğü içerisinde, bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem
geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerini kazandırma gibi hususlar
dikkate alınır ve bu özelliklerin sağlanmasında uluslararası kabul görmüş ulusal ve uluslararası
üniversitelerin lisansüstü ders programlarından yararlanılır.

b) Bir yarıyıllık eğitim-öğretim süresi içerisinde, haftalık bir saatlik teorik ders veya
iki saatlik uygulama, laboratuar veya problem çözümü bir ulusal kredi saat olarak ya da
AKTS’ye göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi olarak de-
ğerlendirilir.
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(2) Öğretim planları; zorunlu ve seçmeli dersler ile alan dışı seçmeli derslerden oluşur.
(3) Öğretim planlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği

ilgili EABDAK’nın teklifi, EYK’nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karara
bağlanır. Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli durumlarda Üniversite
dışından öğretim üyesi görevlendirmesi de yapılabilir.

Uzmanlık alan dersi
MADDE 8 – (1) Uzmanlık alan dersleri yüksek lisans ve doktora öğrencileri için da-

nışmanları tarafından açılan ulusal kredisiz derslerdir. Danışman, yüksek lisans öğrencileri için
yüksek lisans uzmanlık alan dersi ve doktora öğrencileri için de doktora uzmanlık alan dersi
olmak üzere iki ayrı uzmanlık alan dersi açar. İkinci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık
alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Bir danışman farklı enstitülerde danışmanlık ya-
pıyor olsa dahi öğrenci ve program sayısına bakılmaksızın en fazla 8 teorik saat olarak uzmanlık
alan dersi açabilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, ilgili öğrencilerin tez konularının EYK’ca onaylanmasından
itibaren danışmanın uzmanlık dersi açma formunu Enstitüye teslim ettiği dönem başında başlar
ve EYK’nın öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe kadar ara ve yaz tatillerini de kapsa-
yacak şekilde devam eder.

(3) Haftalık ders programında yer alan, günü, saati, içeriği ve yeri belirlenmiş olan bu
ders danışman öğretim üyesi tarafından fiilen yapılmak zorundadır.

(4) İlgili öğrenci uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak ve devamını almak zorundadır.
Danışman, dersi alan öğrencinin notunu dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değer-
lendirerek Enstitüye yazılı olarak bildirir.

(5) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uy-
gulanır.

(6) Uzmanlık alan dersi alan öğrencinin azami öğrenim süresi içinde başarısız olması
durumunda, başarılı oluncaya kadar dersi tekrar etmesi zorunludur, bu süreden sonra öğrenci
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı
payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptıra-
bilir.

Öğretim dili
MADDE 9 – (1) Sağlık Bilimleri Enstitüsünde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak

EK’nın teklifi ve Senatonun kararı ile belirli bir eğitim-öğretim programında yer alan ders, uy-
gulama ve sınavların tamamı veya bir kısmı Enstitünün uygun göreceği yabancı bir dilde ya-
pılabilir. Yabancı dilde tez yazılması durumunda, tezin hem Türkçe hem de uygun görülen ya-
bancı dilde yazılarak Enstitüye teslim edilmesi gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 10 – (1) Enstitü; EK’nın teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve

YÖK’ün onayı ile yabancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uy-
gulanacak usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Öğrencinin hazırlık programı ile ilgili fakülte veya yüksekokullara kayıtları, YÖK
ve ÜAK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Esasları

Yüksek lisans programına başvuru koşulları ve kabulüne ilişkin esaslar
MADDE 11 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak

adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
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a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte
veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sis-
temdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) ALES sınavından sayısal puan türünden en az 55 tam puan almış olmaları veya Üni-
versitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması ge-
rekir.

c) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) veya Üniversitelerarası Kurul ta-
rafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması
gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil sınavı zorunlu değildir; ancak ilgili
EABDAK önerisi EK’nın onayı ile bazı programlarda yabancı dil koşulu da aranabilir.

ç) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı
dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

(2) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse,
adayın sunduğu referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozis-
yonu ve uluslararası standart sınavlar dikkate alınarak sözlü değerlendirme yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not orta-
laması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının
%50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat puanının
%20’si dikkate alınarak EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararıyla en az toplam 60 puan
alanlar arasında sıralama yapılır. Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına
girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla
ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrenci-
lerin listeleri ilgili EABD başkanlığınca üç gün içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların
listesi EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil koşulu aranmaz.
Bu programlara başvuran adayların başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not or-
talamasının %25’i ve mülakat sonucunun %25’i alınarak hesaplanan notun toplamının 60 pu-
andan az olmaması gerekir. Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına gir-
meyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Değerlendirme sonucunda en yüksek puandan baş-
layarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sı-
rasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu veya yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır.

(6) İlgili EABD’nın önerisi, EK’nın kararı ve Senatonun onayı ile birinci fıkrada belir-
tilen koşulların dışında tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir.

(7) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK ta-
rafından belirlenir. Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya
Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Doktora programına başvuru ve kabul esasları
MADDE 12 – (1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans dip-

lomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi
diplomasına, eczacılık, fen ve sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık yüksekokulu ve beden eğitimi
ve spor yüksekokulu lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuta göre bir labora-
tuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde li-
sans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin
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YÖK’ten denklik belgesi almaları gerekir. Lisans diploması ile başvuranların not ortalamala-
rının 100’lük sistemde en az 80 veya 4.00’lük sistemde en az 3.00, yüksek lisans diplomasına
sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4.00’lük sistemde en az 2.50, 100’lük sistemde
en az 75 olması gerekir. Lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı
olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES’ten 55 sayısal puan, lisans diplo-
ması ile başvuranlardan ALES’den sayısal puan türlerinde en az 70 standart puan almış olmaları
veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan al-
mış olmaları gerekir. Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına başvurabilmek için Tıp Fa-
kültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak şartıyla Temel Tıp Puanı
veya ALES’in Sayısal kısmından en az 55 standart puan almaları gerekir. Temel Tıp Puanı,
TUS, Temel Tıp Bilimleri Testi-I bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bi-
limleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak çıkan değerlerin toplanması ile
elde edilir.

c) Doktora programına başvuranların ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birinden en az
55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversi-
telerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Bu
asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir.

ç) Yabancı uyruklu öğrenci olması durumunda, başvurunun Senatoca belirlenen usul
ve esaslara uygun olması gerekir.

d) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili EABDAK kararı
dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile belirlenir.

e) Adaylar, mülakatta 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Mülakatta talep edilmişse,
adayın sunduğu referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyonu ve
uluslararası standart sınavlar dikkate alınarak jüri tarafından belirlenen kriterlere göre değer-
lendirme yapılır.

(2) Değerlendirmede ALES ve TUS puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not
ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat puanının %20’si dikkate alınarak
EABDAK önerisi ve EYK kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(3) Mülakat sınavından en az 50 alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların
başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya TUS puanı,
lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin lis-
teleri ilgili EABD başkanlığınca üç gün içerisinde Enstitüye bildirilir. Kazanan adayların listesi
EYK kararıyla kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Başvuruya ilişkin diğer şartlar ile başvuru sırasında istenecek diğer belgeler EK ta-
rafından belirlenir. Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya
Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların
yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora başvurularını değerlendirmek ve mülakat

yapmak üzere, EABDAK’ca önerilen öğretim üyeleri arasından EYK en az üç asil ve iki ye-
dekten oluşan sınav jürilerini oluşturur. Jüri bu Yönetmelikte yer alan değerlendirme kriterlerini
göz önüne alarak adaylar arasında sıralamaları oluşturur, kontenjana göre hangi adayların li-
sansüstü programa kabul edilebileceğini Enstitüye bildirir.

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               13 Kasım 2012 – Sayı : 28466

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12



(2) Adayların kabulü EYK’ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adaylar
Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca bir başka üniversiteden geçici kadro
tahsisi ile lisansüstü eğitim yapmak üzere Üniversiteye müracaat eden öğrenci adaylarının baş-
vurularının değerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

larda almış olanlar,
b) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları Üniversite dışındaki yükseköğ-

retim kurumlarından almış olanlar,
c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-

larda almış olanlar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans

düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ve iki yarıyıl olmak
üzere danışmanın teklifi, EABD’nin önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre
Senatoca belirlenmiş haklı ve geçerli nedenlere bağlı süreler dışında uzatılamaz. Bu programda
geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil
edilmez. Ancak, bilimsel hazırlıktaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra EABDAK’nın
önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık sınıfına dahil edilen öğrenciler, bir takvim yılı içerisinde en çok
60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini alabilir.

(5) Devamını almış olmak kaydıyla bilimsel hazırlık programının sonunda en fazla dört
ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavda başarısız olan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun
46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(6) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer eğitim-öğretim konularında öğrencinin ders al-
dığı programın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü
MADDE 15 – (1) Özel öğrenci kabulünde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Bir yükseköğretim kurumu lisans mezunu veya son sınıf öğrencileri, belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak için bir yüksek lisans programı dersine, yüksek lisans mezunları veya
bir eşdeğer diplomaya sahip olanlar bir doktora programı dersine akademik takvimde belirtilen
sürelerde özel öğrenci statüsünde devam edebilmek için başvurabilirler. Başvuran adaylar ilgili
EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilirler.

b) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğ-
renci statüsü iki yarıyıldan fazla süremez ve bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik hakla-
rından yararlanamazlar. Ancak eğitim-öğretim başladıktan sonra en geç bir hafta içerisinde
müracaat edebilirler. Özel öğrenciler lisansüstü programlarda açılan derslerden bir dönemde
en fazla 15 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilirler.

c) Özel öğrenciler, derslere devam ve başarı durumları hakkında Enstitüde uygulanan
usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

ç) Özel öğrencilerin asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları li-
sansüstü derslerden izledikleri programlardaki kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile
kendi anabilim veya bilim alanları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, danışmanın önerisi ve

13 Kasım 2012 – Sayı : 28466                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 13

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13



EABDAK’nın teklifi ve EYK’nın onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için
geçerli saydırabilir.

d) Özel öğrencilerden EYK’nın belirleyeceği miktarda katkı payı alınır.
e) Özel öğrencilere, diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci statülerini belirten,

takip ettikleri derslerin kredisini ve başarı durumunu gösteren bir belge verilebilir.
Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 16 – (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş izni EABDAK

önerisi üzerine EYK’ca verilir.
(2) Tezli yüksek lisans programından tezsize geçen öğrenci tezsiz yüksek lisans prog-

ramları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır.
(3) Her iki halde de öğrenci geçiş yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte

verilen azami süreyi aşamaz.
(4) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, EABDAK’nın önerisi ve

EK’nın onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Yüksek lisans veya doktora programları
arasında geçiş yapacak öğrencinin bir seminer ve en az 60 AKTS kredilik derslerini başarıyla
tamamlamış olması gerekir.

(5) Tez çalışmasına başlamış olan öğrenci lisansüstü programlar arası geçiş yapamaz.
(6) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş

yapılmaz.
(7) Lisansüstü programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yükseköğretim kurumları lisansüstü programları veya Üniversitenin yüksek lisans

programları arasında başka bir EABD’da en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda de-
vam ettiği derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans
için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eş-
değeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

b) Yatay geçiş yapacak öğrencinin Enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması
gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.
ç) Tezsiz yüksek lisans programlarından tezli yüksek lisans programlarına yatay geçiş

yapılmaz.
d) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü

programlardan yatay geçiş yapılamaz.
e) Yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde Enstitü Müdürlüğüne

yapılan başvurular öğrencinin geldiği Enstitüde almış olduğu GANO’suna göre yüksek puandan
küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

f) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme, ilgili EABDAK’nın olumlu ve gerekçeli
görüşü alınarak EYK’ca karara bağlanır.

g) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programın tamamlanabilmesi için
kullanacağı süreye daha önce kullandığı süre de dahil edilir.

ğ) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti
ilgili EABDAK’ca oluşturulan komisyonca değerlendirilir ve komisyonun önerisi EABDAK’nın
gerekçeli görüşü EYK tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli görmesi halinde ilgili öğ-
rencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını önerebilir.

h) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır,
not dönüşümü gerektiğinde YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.
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Kesin kayıt
MADDE 18 – (1) Lisansüstü öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu aday-

lar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde aşağıdaki belgeleri teslim ederek kesin kayıtlarını
yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan veya eksik evrak ve ben-
zeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılamayanların daha sonra hiçbir
şekilde kaydı yapılmaz. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine yedek adaylardan başarı pua-
nına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Üniversite tarafından
onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumuna ilişkin olarak ise adayların yazılı beyanına da-
yanılarak işlem yapılır.

(3) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya giriş sınavlarında sahtecilik
yaptığı belirlenen kişilerin kayıtları iptal edilir.

(4) Kesin kaydını yaptıran öğrenci, ilk beş iş günü içerisinde kendi isteği ile kaydını
sildirmesi halinde, yedek öğrenciler sırası ile çağrılır.

(5) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne
başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir. Bu durumda ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade
edilmez.

Öğretim yılı
MADDE 19 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az 70 iş günü olmak üzere güz ve bahar

yarıyıllarından oluşur.
Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu her öğrenci için EABD’nda

görevli öğretim üyeleri arasından öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği
alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak Enstitüye danışman önerir. Danışman,
EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç onbeş gün içinde atanır. Tez çalışmasının
niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği
ve EABD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır.

(2) Ders aşamasında, danışmanın altı aydan fazla yurt içinde başka bir kurumda görev-
lendirilmesi durumunda söz konusu öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Ancak,
ilgili danışmanın altı aydan fazla yurt dışında başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atan-
ması halinde danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(3) Tez döneminde kabul edilmiş bir tez projesini yürüten danışman başka bir kurumda
altı aydan fazla bir süre ile görevlendirildiği veya başka bir kuruma atandığı durumda, isterse
EYK onayı ile danışmanlığını ikinci danışman olarak devam ettirebilir. Aksi durumda EYK
onayı ile yeni bir danışman atanır.

(4) Enstitüye bağlı anabilim dallarında doktora ve yüksek lisans tez danışmanı olabil-
mek için ikinci öğretim dâhil ön lisans ve lisans ders yükü toplamı en fazla yıllık ortalama haf-
tada 25 ulusal kredi saat olmalıdır.

(5) Öğrenci veya danışmanın başvurması halinde EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın
onayı ile danışman değiştirilebilir ve aynı yöntemle EABD öğretim üyeleri arasından yeni bir
danışman atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıtlar, Değerlendirme Esasları, İzin, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, ilgili mevzuatla belirlenen katkı payı veya
öğrenim ücretini ödemek ve Enstitü Müdürlüğünce gerekli kayıt yenileme işlemlerini yerine
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getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez;
katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve as-
kerlik belgesi gibi belgeler verilmez. Azami öğrenim süresi sonunda ders ve tez dönemlerinde
kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yaptırmayan, mazeretli kayıt yenileme süresi bitimine
kadar mazeretini Enstitüye bildirmeyen ve mazereti EYK tarafından kabul edilmeyen öğren-
ciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir.

(2) Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Tez aşamasında ise, tez
danışmanı/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sa-
yılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

Ders seçimi ve ders kaydı
MADDE 22 – (1) Öğrencilerin, her yarıyılda açılan dersler arasından danışmanlarınca

uygun görülen derslere kayıt yaptırmaları gerekir.
(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerin ders seçimleri tezsiz yüksek li-

sans, tezli yüksek lisans ve doktora tez danışmaları tarafından, tez danışmanı atanmayan öğ-
renciler için ise, bu görev tez danışmanı atanıncaya kadar ilgili EABD başkanı veya EABD’nın
Enstitüye bildirdiği öğretim üyesi tarafından yürütülür.

(3) Bu dersler EABD başkanlığının teklifi ve EK’nın kararı ile ön şartlı dersler olarak
uygulanabilir.

(4) Ders aşamasında yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi ise iki seminer ver-
mek zorundadır. Seminerler ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Başarılı bulunan seminer metni dönem
sonunda ilgili EABD başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderilir.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 23 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders programlarında gerekli görülmesi ha-

linde ilgili EABDAK’nın teklifi ve EYK’nın kararı ile Üniversite enstitülerinden birinde veya
bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders almaları sağla-
nabilir. Alındığı programın zorunlu derslerinden olmamak kaydı ile bu derslerden başarılı olma
şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

(2) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdığı programın gerek-
tirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadırlar.

Ders saydırma
MADDE 24 – (1) Öğrenciler yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önce lisansüstü prog-

ramlarda aldıkları derslerin kabul edilme ve öğrencinin alması gereken toplam krediden dü-
şülmesi koşulları danışman veya yetkili öğretim üyesinin görüşü, ilgili EABDAK’nın önerisi
üzerine EYK tarafından belirlenir. Bu öğrencilerin aldıkları krediler, izledikleri programlardaki
kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışman ve EABD başkanının önerisi ve
EYK’nın onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

(2) Ders muafiyeti talepleri her yarıyılın başlangıcından itibaren ilk iki hafta içinde ya-
pılır ve takip eden bir hafta içinde sonuçlandırılır.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 25 – (1) Öğrenciler, seçtiği dersleri, kayıtlı oldukları programın kredi sınır-

larını dikkate alarak akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme süresi içinde da-
nışmanın onayı ve EYK kararı ile ders bırakabilir veya değiştirebilir.
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Bir alt programdan ders alma
MADDE 26 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğ-

rencileri en fazla iki dersi, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en fazla üç dersi danışmanın onayı
ile lisans programındaki derslerden seçebilir. Doktora öğrencilerinin yüksek lisans programın-
dan alması gereken dersleri danışmanın uygun görüşü, EABDAK’nın teklifi ile EYK tarafından
belirlenir. Doktora programlarında lisans veya bilimsel hazırlık programlarından alınan dersler
kredi yüküne sayılmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 27 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları ders, dönem projesi ve seminerde teo-

rik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam etmek zorundadır. Devam şartını
yerine getirmeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına giremez. Devamsızlık nedeniyle tekrar alınan
dersler için devam şartı aranır; başarısızlık nedeniyle tekrarlanan dersler için devam şartı aranmaz.

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 28 – (1) Sınavlar; ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin

yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az % 70’ine, laboratuar ve uygula-
maların ise en az % 80’ine katılmış olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uy-
gulamalı veya proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl sonu
sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli
sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Yarıyıl sonu sınavlarında başarısız olan öğrenciler için
bütünleme sınavı açılmaz. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 100 tam puan üze-
rinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4.00’lük sisteme göre yük-
sek lisansta en az 2.00, doktora için en az 2.50 olması gerekir.

(3) Ara ve yarıyıl sonu sınavlarından herhangi birine, bu Yönetmeliğin 33 üncü mad-
desinde belirtilen mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Ma-
zeret sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine EYK
tarafından karara bağlanır. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kul-
lanılır:

Puan Harf Notu Katsayılar
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
0-49 FF 0.00
a) Yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notları;

doktora programlarında ise AA, BA, BB ve CB notu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
b) Ayrıca yukarıda belirtilen harf notları dışında aşağıdaki harflerde kullanılır:
1) FF1 notu: Bu Yönetmelikte öngörülen koşulları yerine getirerek, ders, yeterlik, tez

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilir. Bu not, ya-
rıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu (başarısız) olarak işleme
alınır.

2) FF2 (D) (Devamsız): Derse devam yükümlülüğünü ve/veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrenciye verilir.
Not ortalaması hesabına FF notu (başarısız) olarak geçer.
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3) G (Geçer): Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciye verilir. Bu ders/dersler öğrenci
durum belgesinde görünür, ancak alınan not genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.

4) K (Kalır): Kredisiz derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
5) E (Eksik): İlgili dersin ön koşullarını yerine getirmiş olma şartına bağlı olmak kay-

dıyla, ilgili EYK’ca kabul edilebilir bir gerekçe ile dönem sonu sınavı, seminer, laboratuvar,
ödev ve benzeri yükümlülüğünü yerine getiremeyen öğrenciye verilir. E notu alan öğrenci, not-
ların Enstitüye tesliminden itibaren onbeş gün içinde eksikliklerini tamamlamak zorundadır.
Ancak mazeretin uzaması halinde EYK’nın kararı ile eksik tamamlama süresi, bir sonraki kayıt
dönemine kadar uzatılabilir. Aksi halde E notu, K veya FF notuna dönüşür.

6) MZ notu: EYK tarafından kabul edilen haklı ve geçerli mazereti nedeniyle ders, ye-
terlik, tez ve benzeri sınavlara giremeyen öğrencilere verilir. Öğrenciler (MZ) notu verilen bir
dersin yarıyıl sonu sınavına dersin ilk açıldığı yarıyılda girerler ve alınan notu, yarıyılın aka-
demik başarı not ortalamasına ve genel akademik başarı not ortalamasına katılarak değerlen-
dirilir.

7) S (Süren çalışma): Tezini başarıyla sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
8) M (Muaf): Öğrencinin muaf olduğu dersler için verilen nottur. Muaf (M) Yatay geçiş

ile intibak işlemini tamamlayan öğrencinin müracaatı üzerine, daha önceki öğretim kurumunda
alıp da, başarılı olduğu dersin EABD başkanlığınca belirlenen denklik önerisi üzerine EYK’nın
onayı sonucu verilen nottur. Başka bir lisansüstü eğitim kurumundan yatay geçiş yoluyla gelen
ve bu Yönetmelik hükümlerine göre dersi tekrarlayacak öğrenciye M notu verilmez. M notu
yarıyıl ortalamalarına dahil edilir.

9) İ (İptal) notu: Programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğren-
cilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

(4) Tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan derslerinin değerlendirmesi başarılı (BŞ),
veya başarısız (BŞZ) notu ile değerlendirilir. Devam eden tez çalışmalarında, tez başarı değer-
lendirmesi doktora eğitiminde TİK raporlarına ve yüksek lisansta ise danışmanının değerlen-
dirmelerine dayanılarak yapılır.

(5) Süresinde gelmeyen TİK raporları için başarısız notu verilir. Yabancı dilde hazırlanan
not belgelerinde bu harf notları, sırası ile satisfactory (S), unsatisfactory (US) olarak yazılır.

(6) BŞ ve BŞZ notları genel akademik başarı not ortalamalarına katılmaz.
(7) Anabilim dalı başkanları, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçla-

rını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş gün içinde Enstitü
Müdürlüğüne gönderir.

(8) Bir lisansüstü dersin kredileri ulusal kredi veya öğrencilerin ders yükü dikkate alı-
narak belirlenen AKTS kredileri olup EYK tarafından belirlenecek çizelgeye göre notlandırma
yapılır.

(9) Sınav sonuç belgeleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından saklanır. Değerlendirme bel-
geleri (sınav evrakları) ise ilgili EABD başkanlığı tarafından beş yıl süre ile saklanır ve beş
yılın sonunda, ilgili EABD başkanlığı tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 29 – (1) Öğrenciler ve derslerden sorumlu öğretim üyeleri, sınav sonuçlarının

otomasyon sistemine girilmesinden itibaren beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne bir dilekçe
ile başvurarak sınav kağıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini
isteyebilirler. Enstitü Yönetim Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından incelenir, gerekti-
ğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak en geç onbeş gün içinde
sonuçlandırılır. Sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse EYK ka-
rarı ile düzeltilir. Sonuç yazılı olarak öğrenciye bildirilir.
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Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 30 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

Enstitü tarafından hesaplanarak belirlenir.
(2) Öğrencinin bir yarıyılda almış olduğu tüm derslerin başarı notu Yarıyıl Akademik

Not Ortalamasını (YANO), öğrencinin lisansüstü programa girişten itibaren, kayıtlı olduğu
EABD’nın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi sonunda he-
saplanan notu Genel Akademik Not Ortalamasını (GANO) ifade eder.

(3) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puan, dersin kredisi ile başarı notu katsa-
yısının çarpımı sonucunda bulunur.

(4) Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm ders-
lerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen
ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve kesirli sayı en yakın tam sayıya tamamlanır.

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması
hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci du-
rum belgesine işlenir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması
3.75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 31 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri öncelikle tekrarlamak zorun-

dadır. Başarısız olunan dersin açılmaması veya programdan kaldırılması halinde, danışmanın
önerisi, EABD başkanlığının teklifi ve EYK’nın kararı ile başka bir ders alınabilir.

(2) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı olunan dersleri
tekrar alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde öğrencinin
dilekçesi, danışman onayı ve EABD başkanlığının teklifi ile EYK’da karara bağlanır. Öğren-
cinin not ortalamasının hesaplanmasında herhangi bir dersten en son alınan ders notu dikkate
alınır.

(3) Tekrarlamak zorunda olduğu ya da yerine alacağı derse kayıt yaptırmayan veya tek-
rarladığı ya da yerine aldığı dersten başarısız olan ve azami öğrenim süresini tamamlamış olan
öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir.

Kayıt dondurma
MADDE 32 – (1) Öğrenciler; YÖK tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri

ile askerlik veya eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkan-
ların doğması halinde, danışmanın ve ilgili EABD başkanlığının uygun görüşü alınmak sure-
tiyle EYK kararıyla bir veya iki yarıyıl süreyle kayıt dondurabilir. Aynı lisansüstü programda
yalnızca bir defa kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma taleplerinin yarıyılın başlangıcından
itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim süresin-
den sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin bitimini takiben yarıyılın başında öğrenci kaydını ye-
niler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Süresi içinde kaydını yenilemeyenler öğrencilik
haklarından yararlanamazlar.

(2) Kayıt dondurma ve izin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara gi-
remez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

Mazeretler
MADDE 33 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurmak için haklı ve geçerli maze-

retleri şunlardır:
a) Meslekleri ve lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak öğretim amacıyla süreli olarak

yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi,
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b) Zorunlu olarak askere gitmesi,
c) Sağlık kuruluşlarından alınan ve alma tarih ve saati belirtilen sağlık raporu ile bel-

gelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretlerin olması,
ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu

ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
d) Birinci derece yakınının hastalığı veya ölümü,
e) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı

alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretiminin aksaması sonucunu doğuracak olaylar do-
layısı ile öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

f) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

g) EYK’nın kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam ede-

mez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
(3) Mazeretlerini belgelendirmek ve Enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla;
a) Öğretim dönemini kapsayan en az iki aylık sağlık raporu olan öğrencilere, en çok

iki yarıyıla kadar,
b) Öğrencilerden; eğitim, öğretim, araştırma, hastalık, refakat ve benzeri nedenlerle en

az iki aylık süre ile yurt dışına çıkmak durumunda olanlara, en çok iki yarıyıla kadar,
c) Öğrenim süresi içinde askere giden öğrencilere, askerlik süresince,
EYK kararı ile kayıt dondurma hakkı verilebilir ve öğrenci bu sürede izinli sayılır.
(4) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerin isteği üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal

edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının EYK’ca belirlenmesi halinde de, verilen
izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

(5) Öğrenimine ara veren öğrenciler; sürenin bitiminden itibaren on gün içinde pasaport
kayıtları, dil, eğitim, belge ya da sertifika, diploma, terhis belgesi ve benzeri belgelerle birlikte,
Enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da belgelerin
ilgili EYK’ca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir ve bu süre
öğrenim süresinden sayılır.

(6) Ulusal veya uluslararası sosyal, sportif, bilimsel, kültürel, sanatsal ve öğretim amaçlı
etkinliklere katılan öğrencilerin ulusal takım veya Üniversite adına görevli oldukları süreler,
belgelendirmeleri halinde mazeret olarak kabul edilir ve bu süreler devamsızlıktan sayılmaz.

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 34 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile Enstitü

Müdürlüğüne başvurur. Kayıt, EYK kararıyla silinir.
(2) Üniversiteden Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre çı-

karma cezası alan öğrenciler ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrencilerin
kayıtları silinir.

(3) Öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin sonradan anlaşılması ve
sundukları belgelerin veya verdikleri bilgilerin yanlış, eksik veya belgelerde tahrifat olduğunun
anlaşılması sonucunda öğrencinin kaydı silinerek Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Ka-
yıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağla-
maktır. Tezin Enstitünün belirlediği tez yazım esaslarına uygun olarak yazılmasını, tezin veya
tez konusunda tam metin özgün bir makalenin ulusal ve/veya uluslararası indekslere giren bi-
limsel dergilerden birinde yayımlanmasıdır.

Süre
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi en az üç, en

fazla altı yarıyıldır. Programını en fazla altı yarıyılda başarı ile tamamlayamayan öğrenciler
için 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci
katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt
yaptırabilir.

(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl so-
nuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili danışmanın ve EABDAK’nın teklifi ve EYK’nın onayı
ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler ve-
rilir.

Dersler ve krediler
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans öğrencileri, öğrenim süreleri içinde aldıkları ders-

ler ile bir seminer ve bir tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi almak ve başarılı
olmak zorundadır. Bir seminer dahil iki dönemde 60 AKTS krediyi başarıyla tamamlamış olan
öğrenciler ders aşamasını tamamlamış sayılır ve tez aşamasına geçebilir. Öğrenci her bir dönem
için toplam 30 AKTS, yılda toplam 60 AKTS kredi alabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler EABDAK’ın önerisi ve EYK’nın onayı
ile iki dersten fazla olmamak şartı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden de seçilebilir.

(3) EABDAK’nın önerisi, EK’nın teklifi ve Senatonun onayıyla disiplinler arası nite-
likte zorunlu veya seçmeli birbirini tamamlayan dersler açılabilir.

(4) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesi tarafından, danışmanlığını yaptığı öğ-
renci sayısına bakılmaksızın haftalık olarak 8 teorik saati geçmeyecek şekilde açılır. Uzmanlık
alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.

(5) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunu-
munu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile Enstitünün belirlediği esas-
lara göre yazılmış bir kopyası ve CD’si EABD başkanlığınca Enstitüye teslim edilir.

Tez konusunun belirlenmesi
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tez konusu, kredili dersler ile seminer çalışmasının

başarıyla tamamlanmasından sonra, gerekçesi ile birlikte en geç bir sonraki dönem başına kadar
danışmanın teklifi, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile kabul edilir.

(2) Tez önerisi konusu itibarı ile etik kurulun onayını gerektiriyorsa ilgili etik kurulun
onayı alındıktan sonra EYK’ya sunulur.

(3) Tez konusu danışmanın teklifi, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile değiş-
tirilebilir. Tez konusu değişikliğine gidilmesinden dolayı ek süre verilmez.

(4) Azami öğrenim süresi içerisinde tez önerisini vermeyen veya tez önerisi kabul edil-
meyen öğrenciye 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme
ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek
için kayıt yaptırabilir.
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(5) Danışman, öğrencisinin kayıt tarihinden itibaren her yarıyılın sonunda tez çalışma-
larıyla ilgili birer gelişme raporu hazırlayarak Enstitü Müdürlüğüne sunar. Danışman, gelişme
raporunda öğrencinin çalışmasını başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Tezin yazımına
başlanması halinde bu durum son gelişme raporunda belirtilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım

kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezi, akademik takvimde belirtilen sürede, ciltlenmemiş
altı kopya olarak, danışmanının hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte EABD’ye teslim eder.
EABD tezleri ve jüri öneri formunu yazı ile Enstitüye bildirir. Tezini teslim eden öğrenci tezini
jüri önünde sözlü olarak sunmak zorundadır.

(2) Azami öğrenim süresi dışında bir mazereti olmadan tezini teslim etmeyen öğrenciye
2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Yüksek lisans tez jürisi ve tez savunma sınav tarihi, danışmanın teklifi EABDAK’nın
kararı ile Enstitüye yazılı olarak bildirilir. EYK’nın onayı ile yüksek lisans tez jürisi ve tez sa-
vunma sınav tarihi kesinleşir. EYK’nın karar tarihinden itibaren öğrenci en geç bir ay içinde
tez savunma sınavına alınır.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır.
Jüri üyelerinin seçiminde, jüri üyelerinin uzmanlık alanlarının savunulacak tez konusuna uy-
gunluğu dikkate alınır.

(5) Anabilim dalı başkanlığı jüriye seçilecek üyelerin iki katı kadar üye ismini Enstitüye
bildirir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Enstitünün ilgili ABD’dan veya Ens-
titünün diğer ABD’larından veya Üniversitenin başka bir ABD’dan ya da başka bir yükseköğ-
retim kurumundan olmak üzere üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı olması
halinde, her iki tez danışmanının yer aldığı jüri beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
halinde, varsa, ikinci tez danışmanı tez jüri üyesi olamaz. EYK önerilen bu isimleri dikkate
alarak biri danışman öğretim üyesi olmak üzere asil ve yedek jüri üyelerini belirler. Enstitü
görevlendirme yazılarını ve tezleri asil ve yedek jüri üyelerine, Enstitü Yönetim Kurulu kararını
ve sınav ile ilgili belgeleri EABD başkanlığına gönderir. Öğrenci de konuyla ilgili yazılı olarak
bilgilendirilir.

(6) Enstitü, tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğunu belirler, gerekirse düzel-
tilmek üzere iade eder.

(7) Anabilim dalı başkanlığı, bitmiş olan tezi Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. EYK’nın
karar tarihinden itibaren öğrenci en geç bir ay içinde tez savunma sınavına alınır. Sınav, EABD
başkanlığınca belirlenen yer ve zamanda dinleyicilere açık olarak yapılır.

(8) Jüri üyelerinden herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başka-
nının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Başka anabilim dalı veya yükseköğretim
kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda dışarıdan çağrılacak yedek
üye göreve davet edilir.

(9) Jüri, aralarında bir başkan seçer. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı tezin
takdimi ve soru-cevap kısımlarından oluşur ve en az kırkbeş, en çok doksan dakikadır. Jüri,
dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında oy birliği veya salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme
kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri
üyelerinin kişisel ve ortak raporları ve diğer sınav evrakları ile birlikte EABD başkanlığı tara-
fından Enstitüye tutanakla bildirilir.
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(10) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihler arasında jürinin
toplanamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri ilgili EABD başkanlığına
ve EABD başkanlığı tarafından da aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma
tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tara-
fından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(11) Tez savunma sınavına, geçerli bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savun-
ma sınavı hakkını kaybeder.

(12) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç üç
ay içinde gereğini yaparak tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur.

(13) Tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir.
Aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu
değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez savunmasına alınır.

(14) Kabul edilen tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt çoğunlukla
kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay sayfasına
olumsuz ibaresini koyabilir.

Yüksek lisans diploması
MADDE 40 – (1) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kay-

dıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve elektronik ortamda yazılmış bir
kopyasını ve Enstitü tarafından istenen diğer belgeleri tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir
ay içerisinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğ-
rencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, dip-
loma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın
onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; mesleki konularda derin

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da açılabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı, her dönem 30 AKTS kredi ve yıllık 60 AKTS kredi
olmak üzere toplam en az 120 AKTS krediden oluşan dersler ve dönem projesinden oluşur.

(3) Dönem projesinin kapsamı ve koşulları EYK tarafından belirlenir. Bu proje öğren-
cinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin olarak kullanılmasını kapsar.
Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman öğretim üyesi
gözetiminde verilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl
sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Süre
MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıl olarak

planlanır, tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içinde dönem projesini
sonuçlandıramayan öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
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(2) Kredili derslerini ve seminerini başarı ile bitiren, ancak tez sınavına dört yarıyıl so-
nuna kadar giremeyen öğrenciye, ilgili danışmanın ve EABDAK’nın teklifi ve EYK’nın onayı
ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek süreler ve-
rilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve yüksek lisans

çalışmasıyla ilgili konularda bilgi düzeyinin sınanmasıdır.
(2) Yeterlik sınavı; derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlamış öğrencilere,

EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile seçilen üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Proje
danışmanı bu jürinin doğal üyesidir. Üyelerden biri, o üniversitenin dışındaki üniversite öğretim
üyelerinden veya Enstitünün farklı bir EABD’den tayin edilir. Bu sınav, öğrencinin derslerinden
başarılı olmasından sonra en geç üç ay içinde ve en az 45 en çok 90 dakika olmak üzere sözlü
olarak yapılır. Jürinin kararı, çoğunlukla alınır ve bir tutanakla Enstitüye bildirilir. Başarısız
olma halinde üç ay içinde yeterlik sınavı tekrarlanır.

Yüksek lisans diploması
MADDE 44 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve Ens-

titü tarafından istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim eden tezsiz yüksek lisans öğrencisine
yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine
geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’daki programın
onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapmak,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli bilimsel yöntemleri uygulayabilme becerisi ve yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sırasında hazırlanacak tezin; bilime yenilik getirme, yeni bir bi-
limsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini
sağlaması gerekir.

Süre
MADDE 46 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilen öğrenciler için oniki yarıyıl (altı yıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz
yarıyıldır (dokuz yıl). Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en erken altı, lisans
derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise en erken sekiz yarıyılda mezun olabilirler.

(2) Kredili derslerini ve seminerlerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bu-
lunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerin sonuna
kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye; EABDAK’nın teklifi ve EYK
onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni ek sü-
reler verilir.

(3) Doktora programını azami süre sonunda tamamlayarak mezun olamayanlara 2547
sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.
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Ders yükü
MADDE 47 – (1) Doktora programı; dersler, uzmanlık alan dersi, iki seminer, yeterlik

sınavı ile tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam dört yıllık programlarda en az 240
AKTS kredi, beş yıllık programlarda ise en az 300 AKTS krediden oluşur. Her dönem için 30
AKTS olmak üzere yıllık 60 AKTS kredi şeklinde hesaplanır.

(2) İki seminer dâhil 120 AKTS krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini
tamamlamış sayılır ve yeterlik sınavına girebilir.

(3) Öğrenciler danışmanın isteği, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile diğer
enstitü programlarında veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden
en çok iki tanesini alabilirler.

(4) Lisans dersleri; ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve

yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir.
(6) Uzmanlık alan dersi; danışman öğretim üyesi tarafından, danışmanlığını yaptığı öğ-

renci sayısına bakılmaksızın haftalık olarak sekiz teorik saati geçmeyecek şekilde açılır. Uz-
manlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir ve EYK’ca uygulanır.

(7) Uzmanlık alan dersi, seminer, tez önerisi ve yeterlik sınavı ulusal kredisiz olup sı-
navları başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(8) Seminer sunum duyurusu EABD başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer sunu-
munu takip eden üç iş günü içinde seminer değerlendirme formu ile seminer çalışmasının yazılı
bir kopyası ve CD’si EABD başkanlığınca Enstitüye teslim edilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; doktora öğrencisinin bilimsel dü-

şünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme yeterliliğine yö-
nelik temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının
sınanmasıdır. Yeterlik sınavları her yarıyılın sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınavın
yer, tarih ve saati EABD’nin bildirimi ile Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan ve EYK’nın belirleyeceği diğer ko-
şulları yerine getiren yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç beşinci yarıyıl,
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavı, EABD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından onaylanan
ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.
Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav
jürileri kurabilir. Doktora Yeterlik Komitesi jüriye seçilecek üyelerin iki katı kadar üye ismini
Enstitüye önerir. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden
oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. EYK önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri
üyelerini belirler; görevlendirme yazılarını, Enstitü Yönetim Kurulu kararını ve sınav ile EABD
başkanlığına gönderir. Öğrenci konuyla ilgili yazılı olarak bilgilendirilir. Jüri asil üyelerinden
herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD başkanının çağrısı üzerine yedek
üyenin katılımıyla yapılır. Bir başka yükseköğrenim kurumundan seçilen jüri üyesinin sınava
katılmaması halinde dışarıdan çağrılacak yedek üye sınava davet edilir.

(4) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, sınav yeri ve zamanını sınavdan bir buçuk ay önce
Enstitü Müdürlüğüne bildirir ve ilan eder. Sınav, EYK’nın kararının tebligatını izleyen günden
başlayarak en geç bir ay içinde yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, jüri tarafından yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde ya-
pılır. Doktora Yeterlik Komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki
başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla
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karar verir. Öğrencinin her bir bölümden en az 100 üzerinden 75 alması zorunludur. Yazılı veya
sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sınavından başarısız sayılır
ve yeterlik sınavını bir sonraki yarıyılın sonunda tekrarlamak zorundadır. Yeterlik sınavı tek-
rarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri tekrar görevlendirilir. Sınav evrakı EABD baş-
kanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü
tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

Tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için EABDAK’nın önerisi

ve EKY’nın onayı ile bir ay içinde bir TİK oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili EABD içinden ve dışından olmak üzere bir üye bulunur. Anabilim dalı dışından yer
alacak üye özellikle tez konusuna en yakın öğretim üyesi olmalıdır. Eğer varsa ikinci tez da-
nışmanı da komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi üyesi olamaz. Tez da-
nışmanı aynı zamanda izleme komitesi başkanıdır.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, herhangi bir nedenle
komite üyelerinden birinin ayrılması halinde ilgili EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile
yeni bir üye atanır veya gerekli hallerde üyelerde değişiklik yapılabilir. Altı aydan daha fazla
yurt dışında görevlendirilen TİK üyesinin görevi kendiliğinden sona erer. Aynı yöntemle yeni
üye seçilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
TİK önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-
madan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. Sözlü savunma sınavının tarihi, yeri ve
saati TİK tarafınca belirlenir.

(2) Tez önerisi savunması dinleyicilere açık olarak yapılır ve dinleyiciler de tez öneri-
sine katkıda bulunabilir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün
içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve tez konusu isteme hakkına
sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam et-
mek isteyen bir öğrenci üç ay içinde; tez danışmanını ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci
ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları
arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti
ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(6) Öğrencinin tez çalışması, TİK tarafından başarılı veya başarısız olarak salt çoğun-
lukla belirlenir. Belirlenen tarihte rapor sunmayan öğrenci başarısız kabul edilir. Tez izleme
komitesine sunulan rapor ve rapora ilişkin komite kararı EABD başkanlığı tarafından üç gün
içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili TİK toplanmaya devam
eder.
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Tez jürisi
MADDE 51 – (1) Doktora tez jürisi, EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır.

Jüri, üçü öğrencinin TİK’de yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim ku-
rumunun ilgili anabilim dalı öğretim üyesi olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.
İkinci tez danışmanı tez savunmasında jüri üyesi olamaz.

(2) Sınav, jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde anabilim dalı başkanının
çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan seçilen jüri
üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir ve onbeş
günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplanamazsa sa-
vunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 52 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün tez yazım kılavuzuna

uygun biçimde hazırladığı, danışmanı ve TİK tarafından onaylanmış tezini, ciltlenmemiş şe-
kilde ve yedi nüsha olarak EABD başkanlığına teslim eder. Tez izleme komitesi tarafından ön
incelemesi yapıldıktan sonra EABD başkanlığınca Enstitüye gönderilen tezi, öğrenci jüri önün-
de sözlü savunmak zorundadır.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlığı, sınavın yapılacağı yer, gün ve saati Enstitüye bil-
dirir.

(3) İlan edilen günde yapılmayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilerek Enstitüye
bildirilir ve onbeş gün içinde ikinci bir sınav yapılır.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
tezle ilgili ayrıntılı kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konul-
mak üzere Enstitü Müdürlüğüne teslim eder. Jüri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten iti-
baren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri aralarında bir başkan
seçer. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden
oluşur. Dinleyicilere açık olan tez savunma sınavı; en az altmış, en çok doksan dakikadan oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını gerekçeli olarak verir. Sınav soru-cevap tu-
tanağı, jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları ve jüri ortak raporu EABD başkanlığınca
tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir.
Böyle bir durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen
bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde
tekrar tez savunma sınavına alınır.

(7) Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci sınav tarihinden itibaren en geç altı
ay içinde gereğini yaparak mümkünse aynı jüri önünde yeniden tez savunma sınavına girer.

(8) Tez savunma sınavına, uygun bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma
sınavını kaybeder ve bu öğrenci için altıncı fıkra hükümleri uygulanır.

(9) Kabul edilen tezlerde, tezin onay sayfasında jüri üyelerinin imzaları bulunur. Salt
çoğunlukla kabul edilen tezlerde, muhalif üye/üyeler kabul onay sayfasını imzalar, isterse onay
sayfasına olumsuz ibaresini koyabilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları sağlamış olmak kay-

dıyla, doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını ve kayıtlı CD’sini jüri üyelerine verilmek üzere
EABD’ye ve üç kopyasını da Enstitüye sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde teslim
eden öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Doktora diploması düzenleninceye kadar,
diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.
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(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’daki programın onay-

lanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar Senato tarafından belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişimi

MADDE 54 – (1) Üniversite ile yurtdışında bir üniversite arasında yapılan Socrates,

Erasmus ve benzeri anlaşmalar uyarınca, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programı çerçe-

vesinde yurtdışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre

eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim dallarından al-

maları gereken dersler yerine, gönderildikleri üniversitelerden aldıkları derslerden sorumlu sa-

yılırlar. Bu derslerin belirlenmesi, EABD koordinatörünün önerisi üzerine EABDAK’nın teklifi

ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın başarısı olarak öğ-

renci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurtdışında başarısız

olduğu dersler veya eksik kredisi varsa, öğrenci bu derslerin yerine tez danışmanının teklifi,

EABDAK’nın önerisi ve EYK’nın kararı ile AKTS kredi açığı kapatılacak sayıda derse kayıt

yaptırması sağlanır. Bu kapsamda, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere Enstitüde öğrenim

gördükleri süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendi-

lerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerde öğrenci değişimi

MADDE 55 – (1) Üniversite ile yurtiçindeki diğer üniversiteler arasında ilgili mevzuat

hükümlerine göre öğrenci değişimi programı uygulanır.

Tebligat

MADDE 56 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat, Enstitüye kayıt yaptırırken

bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı Enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Öğ-

rencilerin adres değişikliğini Enstitüye bildirmeleri gerekir.

Telif ücreti

MADDE 57 – (1) Tezlerin kısmen veya tamamen Enstitü tarafından yayınlanması ha-

linde telif ücreti ödenmez.

Disiplin iş ve işlemleri

MADDE 58 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri hakkında, Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Senato, EYK kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bi-

limsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve

öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday değerlendirme jürisi: Her akademik yarıyıl öncesi ilgili programlara kabul edi-

lecek öğrencilerin giriş sınavını yapmak ve adaylar arasındaki bilimsel sıralamayı belirlemek

üzere ilgili anabilim dalı kurulunun önerisini de dikkate alarak Enstitü Yönetim Kurulu kararı

ile kurulan; ilgili anabilim dalının, yoksa yakın anabilim dallarının öğretim üyeleri arasından

her anabilim dalı veya program için en az beş asil ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya gerekti-

ğinde doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan komisyonu,

b) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

c) Alan içi-dışı: Öğrencinin mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı alan içini,

bunların dışında kalan bütün programlar alan dışını,

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

d) Anabilim dalı koordinatörü: Anabilim dalı başkanının gerek duyması halinde lisans-

üstü eğitim ve öğretim işlemlerinde yardımcı olmak üzere anabilim dalı başkanının önerisi ve

enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanan öğretim üyesini,

e) Anabilim dalı kurulu : Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkan-

larından oluşan kurulu; anabilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kap-

sadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden

oluşan kurulu,

f) Azami öğrenim süresi: Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç yüksek lisans

öğreniminde 3 yıl, doktora öğreniminde ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6

yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıllık süreyi,
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g) Bütünleşik doktora programı: Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış

yüksek lisans programı ile doktora programlarının kesintisiz olarak birleştirildiği lisansüstü

programını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, dönem projesi, yüksek lisans tezi, dok-

tora tezi, sanatta yeterlik tezi ve uygulaması gibi tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek

üzere atanan öğretim üyeleri, doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlilerini,

h) Doktora yeterlik/sanatta yeterlik komitesi: Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü

yönetim kurulunun onayı ile kurulan, üç yıl süreyle görev yapan, Üniversitenin öğretim üyeleri

içinden seçilen beş üyeden oluşan ve yeterlik sınavlarını düzenleyip yürüten jüriyi kuran ko-

miteyi,

ı) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen

bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu şeklinde sunulan çalışmayı,

i) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci

maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat

dalını,

j) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: İlgili anabilim/anasnat dalı başkanını,

k) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü müdür

yardımcıları ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten

enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan ilgili kurulu,

l) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdürü, enstitü

müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulu

tarafından üç yıl süreyle seçilen üç öğretim üyesinden oluşan ilgili kurulu,

m) Enstitü: Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan ilgili

enstitüyü,

n) Eş danışman: Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda atanan ikinci da-

nışmanı,

o) Giriş sınavı: Öğrencinin başvuru bilgilerinin ve başvurduğu program için gerekli

bilgi altyapısına sahip olup olmadığı gibi konuların incelendiği ve esasları senatoca belirlenen

değerlendirme sistemini,

ö) Kredi: Kredili bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri; bir yarıyıl devam eden bir

dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama, atölye çalışması veya labo-

ratuar saatinin yarısının toplamını,

p) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

r) Seçmeli ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler veya

ders grupları arasından seçilebilecek dersleri,
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s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları lisansüstü tezine

yönelik bir konunun incelenmesine dayanan ve öğrenci tarafından sözlü sunum yapılarak uy-

gulanan bir dersi,

ş) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi/sanatta yeterlik tezi ve uygulamasını,

u) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

ü) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

v) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından

bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yete-

neğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi

için uygulanacak olan dersi,

y) Zorunlu ders: Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başarması ge-

reken dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile ilgili Genel Esaslar

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretimi; aşağıda tanımlanan yüksek lisans, doktora ve sa-

natta yeterlik düzeylerinde yapılır:

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans

diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim,

bilimsel araştırma, sanat ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli

veya tezsiz olabilir. Tezli yüksek lisans programları sadece birinci öğretim, tezsiz yüksek lisans

programları ise birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir. ikinci öğretim tezsiz yüksek

lisans programları Yükseköğretim Kurulu tarafından açılması onaylanmış ve mesai saatleri dı-

şında yapılan, katkı payı anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı

ile belirlenen öğretim programlarıdır.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, ye-

terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bi-

limsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve özgün sonuçlara

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisi kazandırmayı amaçlar.

c) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğre-

tim, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı su-

num/uygulama performans çalışmalarından oluşur. Öğrenciye bağımsız araştırma yapma, uy-

gulama/performans yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirme, özgün bir sanat eserini ve/veya

uygulama/performansını ortaya çıkartma ve bunu metin ile birleştirme becerisini kazandırmayı

amaçlar.
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(2) Lisansüstü uzaktan öğretim programı; öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekân-

da bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faa-

liyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü öğretim programıdır. Lisansüstü uzaktan öğretim prog-

ramı, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Uzaktan öğretim, bi-

rinci öğretim veya ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı biçiminde yürütülür. Bir yüksek

lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına, anabilim dalı kurulunun öne-

risi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile karar verilir.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teş-

kilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği çerçevede Senato tarafından be-

lirlenir.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programları şeklinde de

düzenlenebilir. Bu programların Senato tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yük-

seköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

yürütülür. Lisansüstü programlarının düzenli yürütülmesi ve öğretim kalitesinin sürekli iyileş-

tirilmesi enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı sorumluluğundadır.

(2) Öğrenci, sorunları için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına başvurur. Karar

enstitü yönetim kurulunca verilir. Enstitü yönetim kurulu kararına itirazlar, Üniversite Yönetim

Kurulunda sonuçlandırılır.

Öğretim dili

MADDE 8 – (1) Lisansüstü öğretimi, dil eğitimi verilen programlar hariç Türkçe, Türk-

çe-İngilizce veya İngilizce dillerinde yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğren-

ciler, mezuniyet için gerekli toplam kredilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden al-

mak zorundadırlar. Değişim programları çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı

yabancı dilde alınan dersler, İngilizce ders kapsamında değerlendirilir. Derslerin tümü İngilizce

verilmeyen programlar Türkçe program statüsünde kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Öğrenci Kabulü

Öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi

MADDE 9 – (1) Alan içi ve alan dışı olmak üzere düzenlenen lisansüstü programlarının

öğrenci kontenjanları anabilim dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile be-

lirlenerek Rektörlüğe bildirilir.
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(2) Lisansüstü programlarına başvuru yapılan güz dönemlerinde, bir önceki bahar dö-

neminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri birinci ve ikinci öğretim bir-

likte değerlendirildiğinde lisans programını birinci, ikinci veya üçüncü olarak bitiren Yıldız

Teknik Üniversitesi mezunları, mezun oldukları bölüme ait herhangi bir yükseklisans progra-

mına, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda kontenjan dışı kabul edilirler.

(3) Yurt içi veya yurt dışı diğer üniversitelerle yapılan protokoller veya devletlerarası

anlaşmalar çerçevesinde lisansüstü programlara müracaat edecek adayların durumları kontenjan

dışı olarak enstitü yönetim kurulu kararı ile değerlendirilir.

(4) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelere veya yüksek teknoloji enstitülerine

alınan araştırma görevlileri; ilgili üniversitenin veya yüksek teknoloji enstitüsünün teklifi ve

Yükseköğretim Kurulunun kararı ile lisansüstü eğitim yapmak amacıyla enstitü yönetim kurulu

kararı ile sınavsız olarak enstitü programlarına kabul edilirler.

Lisansüstü programlara başvuru esasları

MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına herhangi bir lisans diplomasına; dok-

tora/sanatta yeterlik programlarına herhangi bir yüksek lisans diplomasına; bütünleşik doktora

programlarına ise lisans ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 3.00 olan ve herhangi bir

lisans diplomasına sahip adaylar başvurabilir.

(2) Başvurduğu yarıyılda lisans ve/veya yüksek lisans diploması olmayan bir aday ka-

yıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alacağı, o yarıyıl sonunda mezun olabileceğini gösterir

belgenin aslını başvuru esnasında vermek zorundadır.

(3) Lisansüstü programlara başvuru esasları Senato tarafından belirlenir.

(4) Başvuru için gerekli belgeler:

a) Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurabilmek için;

1) Anadili Türkçe olmayan veya eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun

olmayan adayların eğitim dili Türkçe olan tezli programlara müracaatları durumunda Yıldız

Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu veya Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eği-

tim Uygulama ve Araştırma Merkezinin açtığı İngilizce, Almanca, Fransızca yeterlik sınavla-

rından birine girmiş ve Senato tarafından kabul edilen bir puan almış olmaları gerekir. Aday;

yabancı dil yeterlik sınavı yerine eşdeğer ulusal veya uluslararası bir sınava da girebilir. Eşdeğer

sınavların neler olduğu, bu sınavlarda istenen başarı notu ve geçerlilik süreleri Senato tarafından

belirlenir. Ancak Türkçe tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil belgesi

aranmaz.

2) Anadili İngilizce olan veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun

olan adaylardan eğitim dili Türkçe olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil bel-

gesi aranmaz. Ancak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi aranır.
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3) Anadili İngilizce veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun aday-

ların eğitim dili İngilizce olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi aran-

maz. Diğer adayların ÜDS’den en az 60 puan veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan

eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

4) Adayların başvurduğu tezli programın puan türünden olmak üzere en az 55 veya Se-

nato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Tezsiz prog-

ramlar için ALES puan koşulu Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına başvurabilmek için;

1) Anadili Türkçe olmayan veya eğitim dili Türkçe olan lisans programlarından mezun

olmayan adayların eğitim dili Türkçe olan programlara müracaatları durumunda ÜDS’den en

az 55 puan veya Senato tarafından kabul edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları

gerekir.

2) Anadili İngilizce veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun olan

adaylardan eğitim dili Türkçe olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi

aranmaz. Ancak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterlik belgesi aranır.

3) Anadili İngilizce veya eğitim dili İngilizce olan lisans programlarından mezun olan

adayların eğitim dili İngilizce olan programlara müracaatları durumunda yabancı dil belgesi

aranmaz. Diğer adayların ÜDS’den en az 60 puan veya Senato tarafından kabul edilen bir sı-

navdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

4) Başvurduğu programın puan türünden olmak üzere doktora/sanatta yeterlik prog-

ramları için en az 55, bütünleşik doktora programları için en az 80 veya Senato tarafından kabul

edilen bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Sanatta yeterlik programları için

ALES şartı aranmayabilir, bunun yerine/buna ilaveten anasanat dalına sunulan dosya çalışması

değerlendirilebilir.

İlan

MADDE 11 – (1) Öğrenci alacak yüksek lisans ve doktora programları, son başvuru

tarihi, giriş sınavı tarihi, program kontenjanları, başvuru ve kayıt sırasında istenilecek belgeler,

her yarıyıl için enstitü web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

Programlara başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programına giriş sınavı için başvuru, lisansüstü öğrenci

kabul ilanında belirtilen usul ve şartlara uygun olarak, son başvuru tarihine kadar enstitü mü-

dürlüğüne yapılır.

(2) Bir aday yüksek lisans için en fazla iki, doktora için ise sadece bir programa başvuru

yapabilir.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programları için başvuran bütün adayların genel başarı

notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %60’ı, lisans ve/veya yüksek lisans

genel not ortalamasının %20’si ve giriş sınavı sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programlarında ise genel başarı notu anabilim dalı kurulunun

talep etmesi durumunda enstitü yönetim kurulu kararı ile ALES puanının %100’ü dikkate alı-

narak da hesaplanabilir.

(3) Sanatta yeterlik programlarında genel başarı notunun hesap ilkeleri senato esasları

ile belirlenir.

(4) Mezuniyet öncesi müracaat eden adayların genel başarı notu hesaplanırken güncel

AGNO değeri dikkate alınır.

(5) Bu hesaplamalar sonucu adaylar, alan içi ve alan dışı olmak üzere iki farklı liste ha-

linde sıralanır.

(6) Bir adayın lisansüstü giriş sınavında başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun

yüksek lisans programları için en az 60, doktora programları için ise en az 70 olması gerekir.

Giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır ve sıralamaya alınmaz.

(7) Lisansüstü programlara giriş sınavı sonuçları öğrenci otomasyon sistemine giriş ya-

pılarak, ilgili evraklarla birlikte anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilir.

Lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin asıl ve yedek listeleri, yönetim kurulu ka-

rarıyla kesinleştikten sonra enstitü web sayfasında ilan edilir.

(8) Alan dışı kontenjandan kazanan adaylar için aday değerlendirme jürisi tarafından

gerek duyulması halinde adaya özel bilimsel hazırlık programı belirlenerek anabilim dalı baş-

kanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne iletilir. Fakat alan içi kontenjandan kazanan adaylara

bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(9) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara başvuru ve kabul esasları se-

natoca belirlenir.

Kayıt işlemleri

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

akademik takvimde belirtilen süre içinde istenilen belgelerle enstitüye başvurarak kesin kayıt-

larını yaptırmak zorundadır. Belirlenen tarihlerde kayıt için şahsen, birinci dereceden yakını

veya yetkilendirdiği kişi aracılığıyla başvurmayan, istenilen belgeleri eksik olan veya enstitü

yönetim kurulunca mazereti kabul edilmeyen adaylar kayıt haklarını kaybederler. Lisansüstü

programları kazanan adaylar sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla aday değerlendirme jürisinin öne-

risi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile; alan dışı olarak lisansüstü programına kabul edilen

her bir adaya lisans derslerinden oluşan özel bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılmaz. Bu derslerden alınan notlar lisans-

üstü AGNO hesabına dahil edilmez.
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(3) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin sayısı en az 4, en fazla 10 olmak zo-

rundadır.

(4) Bilimsel hazırlık programındaki bir yüksek lisans öğrencisi bilimsel hazırlık ders-

lerinin yanı sıra lisansüstü programından ders alamaz. Ancak bir doktora öğrencisinin bilimsel

hazırlık derslerinin içinde lisansüstü dersi de olabilir.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir öğretim yılıdır. Bu prog-

ramda geçirilen bir yıllık süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/anasanat

programı sürelerine dahil edilmez.

(6) Bir öğretim yılı içinde gerekli AGNO’yu sağlayamayan bilimsel hazırlık öğrencisi

yeterli AGNO’yu sağlayıncaya kadar aldığı bilimsel hazırlık derslerini tekrarlar. Bu süre öğ-

rencinin azami lisansüstü öğrenim süresinden sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde

ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konu-

daki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Misafir öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Statüsü 16 ncı maddede belirtilenler dışında kalan ve belirli bir ko-

nuda bilgisini artırmak isteyenler misafir öğrenci olarak kabul edilebilir. Misafir öğrenci sta-

tüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Misafir öğrenci kabul koşulları

ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Üniversitedeki veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü

programında en az bir yarıyılı tamamlamış öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslar çer-

çevesinde yatay geçiş yoluyla Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilebilir. Yatay

geçiş ile kabul edilen öğrencilerin ders saydırma işlemi 24 üncü madde hükümlerine göre yü-

rütülür.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili mevzuat

hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Öğretim ile İlgili Genel Esaslar

Derslerin açılması ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 20 – (1) Her yarıyıl verilecek dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlen-

dirilecek üniversite öğretim elemanları; ilke olarak anabilim dalı kurulu tarafından belirlenerek,

enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Bu karardan sonra oluşabilecek deği-

şiklikler anabilim dalı kurulunun gerekçeli kararı ve enstitü yönetim kurulu onayı ile sonuç-

landırılır.
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(2) Lisansüstü düzeyindeki dersler, ilke olarak öğretim üyeleri tarafından verilir. Bu

dersler anabilim dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşü

ve rektörün onayı ile öğretim görevlisi olarak atanan alanında deneyimli uzman kişiler tara-

fından da verilebilir.

Danışman atanması

MADDE 21 – (1) Enstitüde kayıtlı her öğrenciye en geç birinci yarıyılı sonuna kadar

öğrenci ve danışmanının isteği, anabilim dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı

ile tez konusu ile birlikte danışman atanmak zorundadır. Aksi halde bu öğrencilere danışman

atanıncaya kadar anabilim dalı başkanları geçici danışman olarak atanır.

(2) Yüksek lisans öğrencileri için danışman, öğrencinin ve ilgili öğretim üyesinin öne-

risi, anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üniversitede görev

yapan öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim görevlileri arasın-

dan seçilir.

(3) Doktora öğrencileri için danışman, öğrencinin ve ilgili öğretim üyesinin önerisi,

Anabilim Dalı Başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üniversitede görev yapan

öğretim üyeleri arasından seçilir.

(4) Danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu ka-

rarı ile doktora ve sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanları veya yüksek öğretim ku-

rumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip

uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

(5) Danışman veya tez konusu değişikliği, öğrencinin ve danışmanın önerisi, enstitü

anabilim/anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. Da-

nışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanıncaya

kadar anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(7) Danışman atamaları enstitü yönetim kurulunun yapacağı her ayın ilk haftasında ger-

çekleştirilir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin danışmanları tarafından açılan ve tez çalışmasına yö-

nelik olan uzmanlık alan dersleri anabilim dalının diğer lisansüstü dersleri ile aynı usulde ancak

kredisiz olarak açılır.

(2) Uzmanlık alan dersleri enstitü yönetim kurulunca tez danışmanının atandığı tarih

itibariyle başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine karar verdiği tarihe ka-

dar devam eder. Ancak danışmanın güz ve bahar yarıyıllarında uzmanlık alan dersi açabilmesi

için danışman atama tarihini takip eden ders kayıt dönemlerinde en az bir öğrenci danışmanına

ait uzmanlık alan dersini seçmek zorundadır.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan ders-

leri ilk danışman tarafından açılır.
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Derse kayıt

MADDE 23 – (1) Öğrenciler her akademik yarıyıl/dönem başında, akademik takvimde

belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kayıt yenileme yapılmadığında geçen

süre azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Kayıt süresi sonunda, bir derse sistemde kayıtlı öğrenci sayısı beşten az ise ders o

dönem için kapatılır.

(3) Yüksek lisans öğrencisi, en çok üç dersini lisans öğrenimi sırasında alınmamış ol-

ması koşulu ile lisans derslerinden seçebilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler farklı üniversitelerden anabilim/anasanat dalı başkanının öne-

risi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en fazla 4 ders alabilir.

Ders saydırma

MADDE 24 – (1) Öğrenci en fazla 4 seçmeli ders için ders saydırma yapabilir. Ders

saydırma işlemi ders kayıt haftasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Öğrenci not çi-

zelgesine sadece alınan en son ders işlenir.

(2) Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesil-

diği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma

işlemi uygulanır. Bu işlem anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından kurulan programda gö-

revli üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyonun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile

sonuçlandırılır.

(3) İkinci öğretim lisansüstü programlarında ilgili programda tanımlı derslerin dışında

ders saydırma işlemi yapılmaz.

Sınav ve değerlendirme

MADDE 25 – (1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorun-

dadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin

takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapıl-

ması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygu-

lama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üye-

since, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav

notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariç başarısızlık duru-

munda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

(4) Yarıyıl içi sınavına giremeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul

edilen öğrenci yarıyılın son haftası içinde yapılacak yarıyıl içi mazeret sınavına girebilir. Yarıyıl

sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.
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(5) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer Başarı Notu Sayısal Değer

90-100 AA 4.00

80-89 BA 3.50

70-79 BB 3.00

60-69 CB 2.50

50-59 CC 2.00

40-49 DC 1.50

30-39 DD 1.00

20-29 FD 0.50

0-19 FF 0.00

Devamsız F0 0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır.

(6) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; bilimsel hazırlık ve yüksek

lisans programlarında en az CB (2.50), doktora ve sanatta yeterlik programlarında ise en az

BB (3.00) olması gerekir.

(7) Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO), her dersten alınan başarı notunun sayısal

değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kre-

dilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç, virgülden sonra üçüncü hane yu-

varlatılarak iki hane ile belirtilir.

(8) AGNO, saydırma işleminde kullanılan başarısız dersler hariç alınan tüm dersler dik-

kate alınarak hesaplanır.

(9) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun;

bilimsel hazırlık ve yüksek lisans programlarında en az 2.50, doktora ve sanatta yeterlik prog-

ramlarında en az 3.00 olması gerekir. AGNO’su bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim

süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notları bu değerlerin altında kalan derslerden yeteri ka-

darını tekrarlar ve/veya yeni ders alabilirler. AGNO hesabında, tekrar edilen derslerden son

alınan not geçerlidir. Bütün notlar öğrencinin not çizelgesine işlenir.

(10) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başa-

rısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.
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(11) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden ba-

şarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim

faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce

almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan

dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin

devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade

eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 26 – (1) Öğrenci, yarıyıl içi sınavı veya diğer değerlendirme sonuçlarının ve

yarıyıl sonu sınav sonuçlarının ilan edilmesinden başlayarak bir hafta içinde anabilim/anasanat

dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurarak sınav kağıdının yeniden incelenmesini isteyebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, maddi bir hata yapılıp yapılmadığının saptanması için sınav

kağıdını, üç kişilik bir komisyona inceletir. Komisyon raporu enstitü yönetim kurulu kararıyla

kesinleşir.

Disiplin

MADDE 27 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine tabidir.

İzin ve hakların saklı tutulması

MADDE 28 – (1) Yükseköğretim Kurulunca belirtilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı

olarak enstitü yönetim kurulu tarafından verilen izinler, kararda belirtilmek şartıyla öğretim

süresinden sayılmaz.

(2) İzin ve hakların saklı tutulması konusundaki esaslar senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 29 – (1) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek isteğini yazılı olarak

beyan etmesi veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre

yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması durumunda enstitü yönetim kurulu kararı

ile kaydı silinir ve ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.

Tez yazım

MADDE 30 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; senato tarafından

onaylanan tez yazım kılavuzu ve proje yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Tezler, esasları Senatoca belirlenen çerçevede Türkçe veya İngilizce yazılır.

Katkı payı ödeme

MADDE 31 – (1) Lisansüstü öğrencileri her akademik yıl öğrenimlerine devam ede-

bilmek için akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde

belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek

zorundadır.
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(2) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya öğrenim ücretini öde-

meyen ve mazeretleri enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem için kayıt

yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Öğrenimini azami süresi içinde tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun

46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 32 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından

üretilmiş ve ulusal/uluslararası etkinliklerde en az bir kere sözlü, yazılı veya görsel olarak su-

num yapmış olması veya ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş

en az bir makalesinin/bildirisinin bulunması veya ulusal/uluslararası bir projede yer alması me-

zuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(2) Doktora/Sanatta yeterlik öğrencilerinin danışmanı ile birlikte tez çalışmasından üre-

tilmiş ve uluslararası herhangi bir indeks kapsamındaki dergide yayınlanmış veya yayına kabul

edilmiş en az bir makalesinin olması mezuniyet için yayın koşulu olarak aranır.

(3) İlk iki fıkradaki mezuniyet için yayın koşulu gerektiğinde Senato tarafından artırı-

labilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma

yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama, kullanma ve üretme yeteneğini ka-

zanmasını sağlamaktır.

Ders yükü

MADDE 34 – (1) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az

yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması

kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrenci üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptır-

mak zorundadır. Kayıt yapılmayan yarıyılda mezuniyet işlemi yapılmaz.

Tezsiz yüksek lisans programına geçiş

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programına kabul edilmiş bir öğrenci enstitü yö-

netim kurulu kararı ile aynı anabilim dalındaki birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına

geçebilir. Fakat öğrencinin mezun olabilmesi için programların mezuniyet şartlarını sağlaması

gerekir.

Süre

MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak

tamamlama süresi kayıt tarihinden itibaren azami 3 yıldır. Bu sürenin aşılması durumunda ders

ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-

madan öğrencilik statüsü devam eder.
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Yüksek lisans tezi ve sonuçlanması

MADDE 37 – (1) 31 inci maddenin birinci fıkrasındaki yayın şartını sağlayan öğrenci,

tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde

yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri enstitü

anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç ki-

şiden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda, jüri, öğrencinin danışmanı ve

eş danışmanı, en az ikisi enstitü anabilim/anasanat dalı dışından veya başka bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. En fazla bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları

dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip uzman-

lardan seçilebilir.

(3) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise

tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar.

Jüri üyesi olumsuz olması durumunda raporunu sınavdan önce enstitüye teslim eder. Olumsuz

rapor sayısının salt çoğunluğu sağlaması durumunda öğrenci tez sınavına alınmaz.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde

toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-

cevap bölümünden oluşur. Tez savunması herkese açıktır ancak öğrenciye yalnız jüri üyeleri

soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında oy çokluğu veya oy birli-

ğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca

tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay süre verilir. Üç aylık

süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim

kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla iki ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre

sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde ye-

niden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzel-

tilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanını ve/veya tez konusunu değiştirmek zorundadır.

Yüksek lisans diploması

MADDE 38 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, ge-

rekli düzeltmeleri de tamamladıktan sonra Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzuna göre

yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya yüksek lisans tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili

formlarla birlikte enstitüye teslim eder.

(2) Mezuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilen öğrenciye Senatoca uygun

görülen yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamam-

ladığı enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 39 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrencinin mesleki konu-

lardaki bilgisini artırmak ve öğrenilmiş bilgisinin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Ders yükü

MADDE 40 – (1) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet

ders ve bir dönem projesinden oluşur. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şek-

linde değerlendirilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Programa kayıtlı öğrencilerin azami öğrenim süresi 3 yıldır. Bu sü-

renin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğren-

cilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüsü devam eder.

Dönem projesi ve sonuçlanması

MADDE 42 – (1) Öğrenci mezun olacağı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak

ve yarıyıl sonunda proje raporunu danışmanına teslim etmek zorundadır. Projesi reddedilen

öğrenci, enstitü anabilim/anasanat dalının onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile danışma-

nını değiştirebilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 43 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrencinin me-

zuniyetine enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Mezuniyetine karar verilen öğrenciye Senatoca uygun görülen yüksek lisans diplo-

ması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin tamamladığı enstitü anabilim/ana-

sanat dalındaki programın yürürlükteki adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda

hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini taşıması gerekir.

13 Kasım 2012 – Sayı : 28466                               RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 43

Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 43



Ders yükü

MADDE 45 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi

ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 45 krediden az

olmamak koşuluyla en az on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez

çalışmasından oluşur.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 46 – (1) Doktora programına kabul edilmiş bir öğrenci enstitü yönetim kurulu

kararı ile aynı anabilim dalındaki tezli veya birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programına

geçebilir.

Süre

MADDE 47 – (1) Doktora programının azami öğrenim süresi, yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Bu sürenin aşılması

durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan

yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Yeterlik sınavı

MADDE 48 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu anabilim dalındaki

temel konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda

iki kez yapılır.

(2) Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, ye-

terlik sınavına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten

bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde ens-

titü müdürlüğüne verir.

(3) Enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafın-

dan onaylanan ve üniversitede tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora

yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini

kurar.

(4) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği

takdirde başarısız sayılır.

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

Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, yeterlik sınav jürisinin belirlediği en az 12

kredilik dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile alır ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00

olacak şekilde tamamlayarak iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden

başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(6) Yeterlik sınavı; yazılı bilim sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın önerisi,

enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç bir

ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez çalışması tek danışmanlı olarak yapılacak ise; tez izleme komitesi biri öğrenci-

nin tez danışmanı, biri Üniversite içinden, biri de başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak

üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğren-

cinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka

bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş ki-

şiden oluşur.

(4) Danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yö-

netim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev

yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(5) Enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ko-

mite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

yazılı olarak tez izleme komitesine sunar ve takip eden bir ay içerisinde komite önünde sözlü

olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul

veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde anabilim dalı başkanlığının aracılığı

ile enstitüye iletilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez

önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır. Bu durumda öğrencinin

talebi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile da-

nışman ve/veya tez konusu değiştirilebilir. Ancak danışman değişikliği tez konusu değişikliğini

gerektirir. Tez konusu değişikliğinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulunun kararı ile tez izleme komitesi değiştirilebilir.

(4) Programa aynı danışmanla fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci

üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez öne-

risi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye 3 üncü fıkradaki

hükümler tekrar uygulanır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 51 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki

kez (Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında) toplanmak zorundadır.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine tez çalışmasının

gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında sözlü

olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde
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yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla anabilim dalı başkanlığının aracılığı ile enstitü

müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam

eder.

(3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin, enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile

tez konusu ve öğrencinin talep etmesi durumunda tez danışmanı değiştirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 52 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun

şekilde hazırladığı tezini ve tezden üretilmiş yayınlarını danışmanının uygun görüşü üzerine

enstitüye teslim eder.

(2) Doktora tez jürisi, enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kuru-

lunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve diğer iki jüri

üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden

oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev

yapan doktor/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yönetim kurulu,

ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden

olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışın-

dan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise

jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Enstitü tezi, tezden üretilen yayınları, ilgili formları öğrenci aracılığı ile jüri üyele-

rine iletir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü

müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye gö-

revlendirilir.

(6) Doktora tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gözetilerek

enstitü müdürlüğünce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

(7) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise

tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar

ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitülerin sınav sa-

lonunda öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Toplantının ilk bölümünde öğren-

cinin yayın(lar)ının tez çalışmasından üretilip üretilmediğinin tespiti yapılır. Yayınların tez ça-

lışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma

sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir. Öğrencinin yayın ko-

şulunu sağladığını beyan etmesi durumunda yeni bir jüri kurulmaksızın bu maddenin ilgili fık-

ralarındaki hükümler yeniden uygulanır.
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(8) Yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumun-

da öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-ce-

vap bölümünden oluşan toplantının ikinci bölümüne geçilir. Tez savunma sınavı herkese açık-

tır.

(9) Tez savunma sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında

oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla bel-

geler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından

görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(10) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye iletilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 6 aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri ya-

pamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla

3 ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim

ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi red-

dedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, ens-

titü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanını ve/veya tez

konusunu değiştirmek zorundadır. Bu durumda süreç 49 uncu madde hükümlerine göre tekrar

başlatılır.

Doktora diploması

MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli

düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre

yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya doktora tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili formlarla

birlikte enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, doktora tezinin bu

fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca

mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki

programın onaylanmış adı bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik programı, özgün sanat yapıtları geliştiren, temel

eserler üzerinden uygulama ve araştırma yapabilen; yeni kavramları çağdaş sanat yöntemleri

ile sorgulayarak kuramsal düzlemde irdeleyen akademisyen ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçla-

maktadır. Sanatta yeterlik eğitimi sonucunda ortaya çıkan sanatta yeterlik tezi ve sunulan per-

formans, sergi, proje ya da benzeri uygulama içeren çalışmanın; uygulama teknikleri, yöntem-

leri ya da kuramsal açıdan sanat alanına yenilik getirmesi beklenmektedir.
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Ders yükü

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen

öğrenciler için toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, ön yeterlik sı-

navı, sanatta yeterlik tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama per-

formans çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 45 krediden

az olmamak koşuluyla on beş adet ders, bir seminer dersi, ön yeterlik sınavı, sanatta yeterlik

tez önerisi, sanatta yeterlik tezi ve tez ile bağlantılı sunum/uygulama performans çalışmaların-

dan oluşur.

Yüksek lisans programına geçiş

MADDE 56 – (1) Sanatta Yeterlik programına kabul edilmiş bir öğrenci enstitü yönetim

kurulu kararı ile aynı anabilim dalındaki tezli veya birinci öğretim tezsiz yüksek lisans prog-

ramına geçebilir.

Süre

MADDE 57 – (1) Sanatta yeterlik programının azami öğrenim süresi, yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Bu sürenin

aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Ön yeterlik sınavı

MADDE 58 – (1) Ön yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu anasanat dalın-

daki temel konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Ön yeterlik

sınavları yılda iki kez yapılır.

(2) Kredilerini tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenci, ön

yeterlik sınavı için başvurabilir. Öğrenci, ön yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir di-

lekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü

müdürlüğüne verir.

(3) Enstitü anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafın-

dan onaylanan ve üniversitede tam zamanlı görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan sanatta

yeterlik komitesi, sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürilerini

kurar.

(4) Ön yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına gir-

mediği takdirde başarısız sayılır.

(5) Ön yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

Ön yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, ön yeterlik sınav jürisinin belirlediği en

az 12 kredilik dersi enstitü yönetim kurulu kararı ile alır ve ağırlıklı genel not ortalaması en az

3.00 olacak şekilde tamamlayarak iki ön yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda

yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(6) Sanatta ön yeterlik sınavı; yazılı bilim sınavı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada

yapılır.
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Tez izleme komitesi

MADDE 59 – (1) Ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için; danışmanın öne-

risi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç

bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez çalışması tek danışmanlı olarak yapılacak ise; tez izleme komitesi biri öğrenci-

nin tez danışmanı, biri Üniversite içinden, biri de başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak

üzere üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesi öğren-

cinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka

bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş ki-

şiden oluşur.

(4) Danışmanın önerisi, enstitü anasanat dalı başkanının uygun görüşü ve enstitü yö-

netim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev

yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(5) Enstitü anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ko-

mite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 60 – (1) Sanatta ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç

altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını ve ilgili sunumları

kapsayan tez önerisini yazılı olarak tez izleme komitesine sunar ve takip eden bir ay içerisinde

komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Savunmayı değerlendiren tez izleme komitesi, oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul

veya ret kararı verir ve karar bir tutanak ile üç gün içinde anabilim dalı başkanlığının aracılığı

ile enstitüye iletilir. Bu tutanakta sanatta yeterlik tezi bağlamında yapılacak sunum, performans,

sergi ve benzeri uygulamalar ile ilgili sürelere, ilgili eser seçimlerine ve sunumun gerektirdiği

diğer özelliklere de yer verilir.

(3) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez

önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır. Bu durumda öğrencinin

talebi, anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile da-

nışman ve/veya tez konusu değiştirilebilir. Ancak danışman değişikliği tez konusu değişikliğini

gerektirir. Tez konusu değişikliğinde anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim ku-

rulunun kararı ile tez izleme komitesi değiştirilebilir.

(4) Programa aynı danışmanla fakat yeni bir tez konusu ile devam etmek isteyen öğrenci

üç ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde yeniden tez öne-

risi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye 3 üncü fıkradaki

hükümler tekrar uygulanır.
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Sanatta yeterlik tezinin izlenmesi

MADDE 61 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, yılda iki

kez Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık ayları arasında olmak üzere toplanmak zorundadır.

(2) Öğrenci, toplantı tarihinden en az 15 gün önce komite üyelerine tez çalışmasının

gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tez izleme komitesi toplantılarında sözlü

olarak savunur. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde

yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya ba-

şarısız olarak değerlendirilir ve bir tutanakla anasanat dalı başkanlığının aracılığı ile enstitü

müdürlüğüne iletilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam

eder.

(3) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız

bulunan öğrencinin, enstitü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez

konusu ve öğrencinin talep etmesi durumunda tez danışmanı değiştirilir.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlandırılması

MADDE 62 – (1) Öğrenci, Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzu esaslarına uygun

şekilde hazırladığı tezini ve tezden üretilmiş yayınlarını danışmanının uygun görüşü üzerine

enstitüye teslim eder.

(2) Sanatta yeterlik tez jürisi, enstitü anasanat dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim

kurulunun kararıyla belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan ve diğer

iki jüri üyesinden en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş öğretim

üyesinden oluşur. En çok bir jüri üyesi yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluş-

larda görev yapan doktor/sanatta yeterlik unvanına sahip uzmanlardan seçilebilir. Enstitü yö-

netim kurulu, ayrıca birisi Üniversiteden, diğeri ise başka bir yükseköğretim kurumunun öğ-

retim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer.

(3) Eş danışmanın tez jürisinde bulunması durumunda jüri, en az üçü Üniversite dışın-

dan olmak üzere yedi üyeden oluşur. Eş danışmanın tez jürisinde bulunmaması durumunda ise

jüri, ikinci fıkra hükümlerine göre oluşur.

(4) Enstitü tezi, tezden üretilen yayınları, ilgili formları öğrenci aracılığı ile jüri üyele-

rine iletir.

(5) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama

gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü

müdürlüğüne bildirirler. Mazereti kabul edilen jüri üyesinin yerine uygun bir yedek üye gö-

revlendirilir.

(6) Sanatta yeterlik tez savunma sınavının ne zaman yapılacağı danışmanın önerisi gö-

zetilerek enstitü müdürlüğünce belirlenir ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.
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(7) Jüri üyeleri, tezi bilimsel ve biçimsel yönden, tez ile birlikte sunulan yayınları ise

tez çalışmasından üretilip üretilmediği açısından inceleyerek gerekli kişisel raporlarını hazırlar

ve tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitünün sınav salo-

nunda öğrenciyi tez savunma sınavına almak için toplanır. Toplantının ilk bölümünde öğren-

cinin yayınlarının tez çalışmasından üretilip üretilmediğinin tespiti yapılır. Yayınların tez ça-

lışmasından üretilmediğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda öğrenci tez savunma

sınavına alınmaz ve bu durum bir tutanakla enstitü müdürlüğüne iletilir.

Öğrencinin yayın koşulunu sağladığını beyan etmesi durumunda yeni bir jüri kurul-

maksızın bu maddenin ilgili fıkralarındaki hükümler yeniden uygulanır.

(8) Yayınların tez çalışmasından üretildiğinin oy çokluğu/oy birliği ile tespiti durumunda

öğrenci tez savunma sınavına alınır ve tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap

bölümünden oluşan toplantının ikinci bölümüne geçilir. Tez savunma sınavı herkese açıktır.

(9) Tez savunma sınavından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak toplanır, tez hakkında

oy çokluğu veya oy birliğiyle kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bunu bir tutanakla bel-

geler. Tezin oy çokluğuyla kabul edilmesi durumunda ret oyu veren jüri üyesi(leri) tarafından

görüşleri içeren gerekçeli bir rapor hazırlanır.

(10) Jüri tarafından hazırlanan kişisel raporlar ve ortak tutanak, tez sınavını izleyen üç

gün içinde enstitüye iletilir.

(11) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. 6 aylık süre sonunda tezinde gerekli düzeltmeleri ya-

pamayan öğrenciye mazeretinin enstitü yönetim kurulunda kabul edilmesi durumunda en fazla

3 ay daha ek süre verilebilir. Öğrenci bu süre sonunda danışmanının onayıyla enstitüye teslim

ettiği düzeltilmiş tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavlarında tezi red-

dedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci, ens-

titü anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tez danışmanını ve/veya tez

konusunu değiştirmek zorundadır. Bu durumda süreç 59 uncu madde hükümlerine göre tekrar

başlatılır.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 63 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci gerekli

düzeltmeleri de tamamladıktan sonra, enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna göre

yazılmış ve ciltlenmiş bir kopya sanatta yeterlik tezini ve tezin iki elektronik kopyasını ilgili

formlarla birlikte enstitüye teslim eder. Öğrencinin mezuniyetine karar verilmesi için, sanatta

yeterlik tezinin bu fıkra hükümlerinde belirtilen şekilde teslim edilmesi gerekir.

(2) Öğrencinin, diplomaya hak kazandığı tarih, öğrencinin enstitü yönetim kurulunca

mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(3) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anasanat da-

lındaki programın onaylanmış adı bulunur.
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DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 65 – (1) 4/8/2005 tarihli ve 25896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıldız

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce ens-

titüye kayıt yaptıran öğrencilere 32 nci madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——

TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA UNİVERSAL SERTİFİKASYON VE

GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: YİG/2010-08)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-11)

MADDE 1 – 10/6/2010 tarihli ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifi-

kasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğin EK-1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA
YÖNETMELİK KAPSAMINDA CPC BELGELENDİRME MUAYENE

VE DENEY HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK
DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK
GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: MHG/2012-12)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Genel Esaslar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic.

Ltd. Şti.’nin, 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemele-
rinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe göre gerçekleştireceği uygunluk değerlen-
dirme faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görevlendirilmiş olduğunun
aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca duyurulması amacıyla hazır-
lanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Turan Güneş Bulvarı No:50/4 Yıldız-Çankaya/Ankara ad-

resinde yerleşik CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Yapı Mal-
zemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapacağı görevleri kap-
sar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sa-
yılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve
Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hak-
kında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) EK–1’de verilen görevlendirme kapsamı, uyumlaştırılmamış stan-

dartlardan ve/veya ulusal teknik onaylardan hangilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-
fından "008" kimlik kayıt numarası verilen CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri
Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütüldüğünü belirler. Söz konusu görevlendirme kapsamına ilişkin
güncel durum, bu Tebliğde yapılacak değişikliklere paralel olarak Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının kurumsal internet sitesinden de takip edilebilir.

(2) Söz konusu kimlik kayıt numarasının EK–1’de verilen kapsam haricindeki bir yapı
malzemesine iliştirilen G işaretinde rastlanması veya aynı kimlik kayıt numarasının CPC Bel-
gelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin dışında kullanılması hallerinde
söz konusu G işaretinin geçerli olmadığına hükmedilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

VETERİNER BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI, TAŞINMASI 

VE UYGULAYICILARA PAZARLANMASI İLE İLGİLİ TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2003/40)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/71)

MADDE 1 – 19/11/2003 tarihli ve 25294 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner

Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğ

(Tebliğ No:2003/40) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

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

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI
TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2012/49)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/72) 

MADDE 1 – 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan-
cılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2012/49)’nin 13 üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi, üçüncü fıkrasının (b) bendi ve yedinci fıkrasının (ç)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticilerden; yıllık beş baştan fazla sayıda
destekleme şartlarını karşılayan erkek sığır kestirenler, kırmızı et üretici birliklerinin kurulu
olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde ve yıllık en fazla beş baş kesim yaptıranlar
il/ilçe müdürlüklerine, ekinde 3 üncü fıkrada belirtilen belgeler bulunan dilekçe ile müracaat
eder. 2012 yılı içinde yapılan kesimler için son başvuru tarihi 28/2/2013’tür.”

“b) Aşağıdaki belgelerden biri;
- Mezbaha kesim ücreti faturasının aslı,
- Kesilecek sığırın veya bunun karkasının alım satımına dair faturanın nüshası ya da

mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe müdürlüğü onaylı fatura dip koçan foto-
kopisi,

- Müstahsil makbuzunun aslı veya  mal müdürlükleri, vergi daireleri, noter ya da il/ilçe
müdürlüğü onaylı dip koçan fotokopisi,”

“ç) Sığırlar, kesim tarihten itibaren geriye dönük olarak  besi süresinin son 90 gününü
Türkvet kayıtlarına göre müracaatçının işletmesinde veya eşine ait işletmede tamamlamış ol-
malıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

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

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 100)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş iş-

lemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine daya-

nılarak hazırlanmıştır.
Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) Ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eş-

yanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Mü-
dürlüğüne bağlı Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.
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(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest
dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptı-
rılabilir.

(3) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürün-
lerden olması durumunda ithal işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden ya-
pılması gerekmektedir.

(4) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari ni-
telik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma
giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

(5) Soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp be-
bek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuvarında
solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmış
özel yağların serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

Yetki
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Teb-

liğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya
yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 5 – (1) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (6 ncı mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de

yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 67) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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9/11/2012      CUMA 

ORTASAYFA 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

Kuruluşu : 7 Ekim 1920 
13 Kasım 2012 

SALI 
Sayı : 28466 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

Teknik özellikleri ve durumu itibarıyla ihtiyaç fazlası olan pirinç şerit araişi kapalı zarfla 
teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen tarihte satışa arz edilmiştir. 

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 150.000 KG. (± %5 TOLERANSLI) 

ÖRNEK: İstekliler “malzemeyi satış şartnamesine göre, para yatırma gününde ki Cu ve 

Zn’nun Londra Metal Borsasında (LME) oluşan bir önceki kapanış keş değerinin %...... satın 

almayı kabul ve taahhüt ediyorum” şeklinde teklif verecektir. 

Satış şartnamesine göre malzeme bedelinin yatırılacağı tarihin bir önceki gün LME Cu ve 
Zn’nun kapanış keş değerleri ve TCMB nın o günkü efektif satış değeri esas alınarak bu fiyat 

TL.ye çevrilir.  

“Malzeme fiyatı TL/KG. = [(LME Cu Cash kapanış fiyatı x TCMB USD Döviz Satış 

Kuru x 0.70) + (LME Zn Cash kapanış fiyatı x USD TCMB Döviz Satış Kuru x 0.30)] / 1000 x % 

……. (Teklif edilen oran)” 

Bu fiyat internet sitesinden veya Metal Bülten dergisinden belirlenecektir. Rakam ve 
yazılı olarak verilen fiyatta farklılık olması halinde yazılı fiyat geçerli sayılacaktır. Hem rakam 

hemde yazılı fiyatta hata olması halinde teklif değerlendirmeye alınmaz. Ancak geçici teminat 

yatırdığı için yüksek fiyatı %1 artırma talebinde bulunabilir. 

İHALE TARİHİ  İHALE SAATİ İHALE YERİ  

23 KASIM 2012  14.00 MERKEZ/ANKARA 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, İstanbul 
Bölge Müdürlüğü ile KIRIKKALE, Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda 

Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'e 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 
uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 - 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 
KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 8768/1-1 
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GAZ TÜRBİNLERİ START EKİPMANLARININ YENİLENMESİ İŞİ 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü gaz türbinleri start 

ekipmanlarının yenilenmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası  : 2012/166097 

Dosya No : TDB-DT-2012/19-MLZ-3104 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Çankaya/ 

ANKARA 

c) Telefon numarası : 0312 212 69 00-2318  

d) Faks numarası : 0312 212 17 48 

d) Elektronik posta adresi   

2 - İhale konusu malın adı, 

     niteliği, türü ve miktarı : HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel 

Müdürlüğü gaz türbinleri start ekipmanlarının 

yenilenmesi işi. 

3 - İhale konusu işin 

a) Teslim yeri/işin  

     yapılacağı yer : HEAŞ Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.  

b) Teslim tarihi/işin süresi : Toplam iş süresi; 18 ay (540 takvim günü). İşin süresine 

ilişkin diğer şartlar Teknik Şartnamede belirtilmiştir. 

4 - İhale ile ilgili bilgiler 

a) İhalenin ait olduğu  

    Mevzuat : Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi 

Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları 

Hakkındaki Yönetmeliğin usul ve esasları doğrultusunda 

yapılacaktır. 

b) İhale usulü : Açık ihale usulü 

c) İhale dokümanı bedeli  : 236,00-TL (KDV dahil) 

ç) Dokümanın görülebileceği  

    ve satın alınabileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Kat:13 Oda No: 19 

ve 20 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 

Çankaya/ANKARA 

d) Son teklif verme  

    tarih ve saati : 18.01.2013 Cuma günü, saat: 14:00 

e) Tekliflerin verileceği yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok 

Oda No:C1 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 

Çankaya/ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

f) Tekliflerin açılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

(EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Zemin Kat C Blok 

Oda No: C3 Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 

Çankaya/ANKARA 

g) Tekliflerin açılış  

    tarihi ve saati : 18.01.2013 Cuma günü, saat: 14:00 

h) İhale dokümanına  

   ulaşılabilecek internet adresi : www.euas.gov.tr  8919/1-1 
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3 KALEM FIÇILI MADENİ YAĞ VE ANTİFİRİZ İLE 3 KALEM 630 ES KOMATSU 

YÜRÜYÜŞ MOTORU KUTUP BOBİNLERİ VE 3 KALEM DÖKME  

MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  

No. 111   45500 Soma/MANİSA 

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

c) Elektronik posta adresi : elimakikmal@,eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın : 

a) - 

 

 İhalenin Niteliği-Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati Teslimat 

1 3 Kalem Fıçılı Madeni Yağ 

ve Antifiriz Alımı 

166510 2012-2232 28.11.2012 - 14.00 60 Gün 

2 3 Kalem 630 ES Komatsu 

Yürüyüş Motoru Kutup 

Bobinleri Alımı 

166518 2012-2233 28.11.2012 - 15.00 45 Gün 

3 3 Kalem Dökme Madeni 

Yağ Alımı 

166522 2012-2234 29.11.2012 - 14.00 180 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satın Alma Komisyonu 

Toplantı Salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa, TKİ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma Dairesi Başkanlığı (1102 no’lu odadan), Ankara ve TKİ Gümrük Şefliği Erzene Mh. 

78 Sk. No. 3 D. 4 Bornova/İzmir adreslerinde görülebilir ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. 

İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının %3'ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Bu ihaleler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna maddesi (3/g) 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 8938/1-1 
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MOTOR MUHTELİF DÖKÜM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/163686 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

     türü ve miktarı : 17 kalem Motor Muhtelif Döküm Malzemeleri, teknik 

şartname ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 03/12/2012 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

03/12/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 8776/1-1 

————— 

KOMPOZİT SABO SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt Numarası : 2012/163695 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

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

2 - İhale konusu işin niteliği, 

    türü ve miktarı : 2 Kalem (100.000 adet Tip 3201, 70.000 adet Tip 

2501) Kompozit Sabo, teknik şartname ve resimlere 

göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 30/11/2012 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

30/11/2012 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 8777/1-1 
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BİTLİS İLİ, MERKEZ İLÇESİ, KÜLLÜCE MAHALLESİ 102 ADA, 1 PARSELİN 

ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ): 

1. “Bitlis İli, Merkez İlçesi, Küllüce Mahallesi 102 Ada, 1 Parselin Arsa Satış Karşılığı 

Gelir Paylaşımı İşi” ihalesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, “Toplu Konut 

İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa 

Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin” 26. maddesi (Değişik: 27/02/2007–26447 

R.G. /10. md.) uyarınca Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. 

2. İhale, yerli ve yabancı inşaat firmalarına ve bunların kendi aralarında ya da finans 

kuruluşlarıyla yapacakları ortak girişimlere açıktır. Ancak bu uluslararası bir ihale değildir. 

3. İhale için başvuracak istekliler, ihale dosyası ve eklerini, Bilkent Plaza B1 Blok 

Bilkent/Ankara adresinden 09.00 – 18.00 saatleri arasında 500 TL (Beşyüztürklirası) yatırarak 

satın alabilirler. 

4. Teklif dosyaları, aşağıdaki adrese en geç 29.11.2012 tarihine ve saat 15:00’e kadar, sıra 

numaralı alındılar karşılığında; Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent/Ankara adresinde Toplu Konut 

İdaresi İhale Komisyonu Başkanlığı’na elden teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak 

da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır aksi 

halde Posta gecikmesinden İdaremiz sorumlu değildir. 

5. Teklifler 29.11.2012 tarihinde, saat 15:00’ de, istekliler huzurunda İhale Komisyonu 

tarafından açılacaktır. 

6. Değerlendirme sonucu uygun görülecek istekliler yazı ile ikinci oturuma davet 

edilecektir. 

7. Teklifler, Teklif Alma Şartnamesi’nin ilgili maddeleri esaslarına göre değerlendirilecek 

olup, herhangi bir şartlı teklif kabul edilmeyecektir. 

8. İhaleye katılabilmek için İSTEKLİ’lerde aşağıda belirtilen belgeler aranır: 

1. Türkiye’de tebligat için adres, 

2. Ticaret sicil gazetesi, 

3. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2012 yılına ait), 

a. Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 

belge. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

4. İmza sirküleri, 

a. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri. 

b. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişinin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge. 

5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

6. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının 

imza edilmesi (bu imza, ihale dosyasındaki dokümanlarda yer alan tüm hükümler ile bu dosyaya 

bağlı diğer eklerdeki hükümlerin kabul edildiği anlamını taşır) 
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7. Ortak girişim olarak teklif verilecekse, Ortak Girişim Beyannamesinde İş ortaklığında 

en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların 

hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri 

birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklığında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak 

belirlenir. Ortakların hisse oranları İş Ortaklığı Beyannamesinde gösterilir. 

8. İhale Dokümanı Alındı Belgesi 

9. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair 

son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

10. Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair son teklif verme 

tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge, 

11. Firma Deneyimi ile ilgili belgeler, 

Son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul 

edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin (iş bitirme, iş denetleme ve iş yönetme) 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyimi olarak İstekliler tek bir sözleşme kapsamında bitirdikleri en az 55.000 m² 

komple bina, Ticaret Merkezleri, Turistik Tesisler, Kültür Eğlence ve Dinlenme Tesisleri v.b. 

inşaatı deneyim belgesi, iş bitirme, iş yönetme ve iş denetleme ile belgelendireceklerdir. Ortaklık 

olması halinde; ortaklığı teşkil eden firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değerin %70 

ini, diğer ortaklar ise belirtilen değerin en az %30’unu karşılamak zorundadır. Ortaklığı teşkil 

eden firmalardan herhangi birinin yukarıdaki şartın tamamını (%100) karşılaması halinde ise, 

diğer ortaklarda bu şart aranmaz. 

12. Mali Durum Bilgi ve Belgeler, 

İstekli (tek başına veya ortaklık halinde ortakların her birini içerecek şekilde) bu işi 

yürütecek gerekli mali kapasiteye sahip olduğunu veya bunu sağlayabileceğini ve tüm 

gereksinimlerini karşılayabileceklerini açıkça gösteren Mali Durum Bilgisi vereceklerdir. Bunun 

için genel müdürlük teyitli banka referans mektupları ile İhalenin yapıldığı yıldan önceki son üç 

yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablolarının Yeminli Mali Müşavir veya Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavir ya da Vergi Dairesince onaylanmış nüshalarını vereceklerdir. 

Banka referans mektuplarının kullanılabilir nakit kredi toplamlarının 10.000.000 TL 

(OnmilyonTürkLirası)’den; veya kullanılmamış teminat mektubu kredilerinin de yine 10.000.000 

TL (OnmilyonTürkLirası)’den az olmadığını, ortaklık olması halinde; ortaklığı teşkil eden 

firmalarından en az birinin yukarıda belirtilen değeri sağlayabildiklerini belgelemesi 

gerekmektedir. 

Bilanço veya eşdeğer belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu ve bilançonun gerekli 

görülen bölümleri veya bu belgelere eşdeğer belgeler. 

Bu durumda; 

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir 

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

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

dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının 

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

maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), 
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c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması gerekir ve 

bu üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş 

gelirlerinin gösterilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan 

yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının 

ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl 

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini 

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

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

durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 

sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş 

ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış 

olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen 

bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci 

tarafından onaylanmış olması gereklidir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı 

sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur. 

İş hacmini gösteren belgeler; 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 

İsteklinin cirosunun 10.000.000 TL. taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 8.000.000 TL. den az 

olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım 

işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; YMM-SMMM tarafından aslına uygunluğu 

onaylanan ödemeye esas hakkediş iç kapağı veya fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı 

suretleri sunulur. 
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Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi 

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

mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış 

olması gereklidir. 

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak 

tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. 

13. Aşağıda belirtilen makine-ekipman taahhütname ile istenmektedir ve iş süresince 

işyerinde bulundurulacaktır. 

 

Sıra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minumum Adet 

 Kule Vinç 4 

 Ekskavatör 3 

 Traktör Kepçe 3 

 İnş. Asansörü 6 

 Kalıp ( beton yüzeyli ) ve İskelesi 50.000 m² 

 Vibratör 6 

 Kamyon 4 

 Kırıcı veya dozer 1 

 

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması 

esastır. Ancak yüklenici firma yukarıdaki makine ekipmanı işin yapımı esnasında inşaat sahasında 

bulundurmakla yükümlüdür. 

Taahhüt edilerek temin edilecek tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için ise 

taahhütname verilmesi gerekir. 

İş ortaklıklarında, pilot ve diğer ortaklara ait tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman 

ortaklık oranına bakılmaksızın tam olarak değerlendirilir. 

9. Bu işin geçici teminat tutarı, isteklinin Arsa satış karşılığı İdare payı geliri (AKİPG)’ 

nin % 3’üdür. Kesin teminat tutarı ise İdare payı geliri (AKİPG)’ nin %6’sıdır. 

10. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

11. Söz konusu işe ait Teknik şartnameler ve plan notları aşağıda belirtilen adreste 

görülebilecektir. 

12. İhale dosyasını İdare’den temin eden istekliler, ihale konusu işle ilgili sorularını, 

22/11/2012 tarihi saat 18:00’e kadar yazılı elden, faks veya posta yolu ile İdareye 

iletebilecekledir. Bu tarih ve saatten sonra İdareye ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. 

Sorular ile ilgili cevapları oluşturan “Açıklama veya Açıklamalar” ile gerekli durumlarda 

düzenlenecek “Zeyilname veya Zeyilnameler”, ihalenin 1. Oturumunun yapılacağı tarih hariç en 

geç 2 (iki) gün önce tüm isteklilere İdare tarafından yazılı olarak tebliğ edilecektir. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

Bilkent Plaza, B1 Blok, 06800 Bilkent-ANKARA 

Tel : 0 (312) 565 26 42 

Faks : 0 (312) 266 01 34 8897/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEBEKESİNDE BANDIRMA, BALIKESİR, BİÇEROVA, 

MANİSA, SOMA VE UŞAK LOJİSTİK MÜDÜRLÜKLERİ İLE NAZİLLİ, KUŞCENNETİ 

LOJİSTİK ŞEFLİKLERİ VE ALİAĞA GAR ŞEFLİĞİ, SARAYKÖY İSTASYON 

ŞEFLİĞİ YÜKLEME MERKEZLERİNE KAMERALI GÜVENLİK SİSTEMİ 

VE YANGIN ALARM SİSTEMİ KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2012/163121 

1 - İdarenin: 

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

No: 121/A  35220 Alsancak/İzmir 

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

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

d) İhalenin Görülebileceği 

    İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Şebekesinde Bandırma, 

Balıkesir, Biçerova, Manisa, Soma Ve Uşak Lojistik Müdürlükleri İle Nazilli, Kuşcenneti Lojistik 

Şeflikleri Ve Aliağa Gar Şefliği, Sarayköy İstasyon Şefliği Yükleme Merkezlerine Kameralı 

Güvenlik Sistemi ve Yangın Alarm Sistemi Kurulması İşine. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 26.11.2012 Pazartesi Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 250,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8778/1-1 

————— 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN ÇİĞLİ MENEMEN VE 

HİLAL TRAFO MERKEZLERİ ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ  

KURULMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

İhale Kayıt No : 2012/163243 

1 - İdarenin 

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

No: 121/A 35220 Alsancak/İzmir 

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

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

d) İhalenin Görülebileceği 

    İnternet Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

  www.malzeme.tcdd.gov.tr 
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2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Mıntıkasında Bulunan 

Çiğli, Menemen ve Hilal Trafo Merkezleri Çevre Güvenlik Sistemleri Kurulması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

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

Başkanlığına 27.11.2012 Salı Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dâhil 150,00.-TL bedelle temin 

edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 8783/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 849,56 TL ile en çok 44.843,61 TL arasında değişen; 

20.11.2012 günü saat 16.00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 84,96 TL, en çok 

4.454,36 TL arasında olup, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Giyim Eşyası, Tekstil, Elektronik 

Malzeme, Oto Yedek Parça ve Aksamı, Akaryakıt Tankı, Ahşap Malzeme v.b’den oluşan 8 grup 

eşya; açık artırma suretiyle, Liman Mahallesi Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu 

adresindeki ihale salonunda 21/11/2012 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında daha ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve 

www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (362) (445 00 68) numaralı telefondan ulaşılabilir.  

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 8934/1-1 
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100 TON N-BUTANOL SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 100 ton N-Butanol kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın 

alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden 100 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 

Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp 

dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 

gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 27.11.2012 Salı günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saat’e kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 8838/1-1 

————— 
2400 TON SODA SATIN ALINACAKTIR 

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 2400 Ton Soda A.A.F. teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu ile 

satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesindeki T.M.O. A.A.F. İşletme 

Müdürlüğünden 200 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin 

Şubesi 13000001 IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp 

dekontunun (0272 612 5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile 

gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 316 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 27.11.2012 Salı günü saat 14.00 olup, istekliler belirtilen saat’e kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını A.A.F. İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 8839/1-1 

—— • —— 
UV-VIS SPEKTROFOTOMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 adet UV-VIS spektrofotometre cihazının alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İKN : 2012/165056 
1. İdarenin 
a) Adresi : P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE 
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375 
c) Elektronik posta adresi : euascan1@ttmail.com 
2. İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Teknik şartname esasları dahilinde; Kimya Laboratuarı’nda 

kullanılmak üzere 1 adet UV-VIS spektrofotometre cihazı 
alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi. 
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b) Teslim yeri : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 40 takvim gününde 

teslim edilecektir. 

3. İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Komisyon Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 20/11/2012 - 14.00 

4. İhale dokümanı EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü ile 

www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını KDV dahil 20,00 TL karşılığı müdürlüğümüzden satın almaları 

zorunludur. 

5. Teklifler 20/11/2012 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı 

İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale 

Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8885/1-1 

—— • —— 
6 KALEM MUHTELİF LOKOMOTİF MALZEMESİ (30 ADET MERKEZLEME PLAKASI, 

80 ADET FREN SİLİNDİRİ, 3 KALEMDE TOPLAM 73 ADET HAVA DEPOSU, 

2 ADET YAKIT TANKI KOMPLE) SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/163949 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435–4436) / 225 50 60 – 225 72 72 

c) Elektronik posta adresi  : tulomsas@tulomsas.com.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 6 Kalem muhtelif lokomotif malzemesi imal ettirilmek 

suretiyle satın alınacaktır.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 29.11.2012  14.00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire Başkanlığına 

29.11.2012 günü saat: 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma İkmal Daire 

Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunlu 

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

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

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

tabi değildir. 8845/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çınar Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Çınar İlçesi tapusuna kayıtlı aşağıda bilgileri sunulan 

taşınmazlar ihale yoluyla 27.11.2012 Salı günü Saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje 

Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile ayrı ayrı satılacaktır. 

 

BELEDİYE TİCARET MERKEZİ 

S. No. Mahalle Ada Parsel Durumu Alan 

Muhammen 

Bedel (KDV 

Hariç) 

Geçici 

Teminat 

1 Gazi Mahalle 225 8 
1. Bodrum Kat 

(Dükkan) 41,54m2 
103.850,00 3.115,00 

2 Gazi Mahalle 225 8 
1.Bodrum Kat 

(Dükkan) 52,6m2 
131.500,00 3.945,00 

3 Gazi Mahalle 225 8 
1.Bodrum Kat 

(Dükkan) 56,07m2 
112.140,00 3.364,00 

4 Gazi Mahalle 225 8 
1.Bodrum Kat 

(Dükkan) 42,05m2 
84.100,00 2.523,00 

5 Gazi Mahalle 225 8 
Zemin Kat 

(Dükkan) 43,25m2 
129.750,00 3.892,00 

6 Gazi Mahalle 225 8 
Zemin Kat 

(Dükkan) 57,22m2 
171.660,00 5.149,00 

7 Gazi Mahalle 225 8 
Zemin Kat 

(Büro) 122,46m2 
110.214,00 3.306,00 

8 Gazi Mahalle 225 8 1. Kat (Büro) 114,41m2 102.969,00 3.089,00 

9 Gazi Mahalle 225 8 1. Kat (Büro) 122,46m2 110.214,00 3.306,00 

10 Gazi Mahalle 225 8 2.Kat (Büro) 118,3m2 106.470,00 3.194,00 

11 Gazi Mahalle 225 8 2.Kat (Büro) 122,46m2 110.214,00 3.306,00 

12 Gazi Mahalle 225 8 3.Kat (Büro) 122,19m2 109.971,00 3.299,00 

13 Gazi Mahalle 225 8 3.Kat (Büro) 122,46m2 110.214,00 3.306,00 

14 Gazi Mahalle 225 8 4.Kat (Büro) 126,06m2 113.454,00 3.403,00 

15 Gazi Mahalle 225 8 4.Kat (Büro) 122,46m2 110.214,00 3.306,00 

16 Gazi Mahalle 225 8 5.Kat (Büro) 129,96m2 116.964,00 3.508,00 

17 Gazi Mahalle 225 8 5.Kat (Büro) 122,46m2 110.214,00 3.306,00 

 

1 - Taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi (a) fıkrası gereğince 

Kapalı Teklif Usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır. 

2 - İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğünden 100 TL. karşılığında temin edebilirler. 

3 - Belediyemizce yapılacak ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki 

şartlar aranır. 
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A) İstekli gerçek kişi ise; 

a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Tebligat ve ayrıca irtibat için telefon veya varsa faks numarası ile elektronik posta 

adresi, bulunan adres beyanı 

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza 

sürküsü 

d) İhaleye iştirak edecek tarafından imzalanmış şartname. 

e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi 

f) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın 

ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge. 

B) İstekli tüzel kişi ise; 

a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi 

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

elektronik posta adresi, 

d) Yukarıdaki tabloda belirtilen Satış bedelinin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatın 

ödendiğine dair makbuz veya Limit Dahili Banka Teminat Mektubu, 

e) İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi imzalanmış şartname, 

f) Satış şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı, 

g) Çınar Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge, 

4 - Söz konusu satış ihalesi 27.11.2012 Salı günü saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan 

Proje Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) yapılacaktır. İkinci ihale 12 Aralık 2012 

Çarşamba günü, saat 10.00’da Çınar Belediyesi Plan Proje Salonunda İhale Komisyonunca 

(Encümence) yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, istenilen belgelerle birlikte İhale Servisine en geç 27.11.2012 

Salı günü Saat 09.00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

5 - Geçici teminat satış bedeli üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı yukarıdaki 

tabloda belirtilen şekildedir. İhale komisyonu ihale sırasında %3 geçici teminatı, teklif edilen 

bedele göre tamamlanmasını isteyebilir. Bu durumda isteklilerin teklif ettikleri bedele göre geçici 

teminatı tamamlamaları gerekmektedir. Teminatı yeni duruma göre tamamlamayanlar ihale 

komisyonu tarafından salondan çıkarılır, ihale teminatını tamamlayan isteklilerle devam ettirilir. 

6 - Ödeme: Peşin alımlarda %5 (yüzde beş ) indirim yapılır. Normal ödeme planı ise: 

Peşinat %40’tır.Kalan %60’ı ise her ay %10 (yüzde on) olmak üzere altı ayda ödemenin tamamı 

yapılacaktır. 

İhale bedeli ve masrafların tamamı ödenmeden tapu devri yapılmayacaktır. 

7 - Bu ihaleden doğacak KDV ve her türlü vergi resim harç, bedeli vb. masraflar 

yükleniciye ait olup; 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 8876/1-1 
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ESPEY AÇIK OCAK VE KONSANTRATÖR SERVİSİNDE 60.000 KM KAMYON İLE 

NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/163851 

1 - İdarenin    

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942218 - 3122292132 

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

2 - İhale konusu hizmetin 

     niteliği, türü ve miktarı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü Espey Açık Ocak ve Konsantratör 

Servisinde 60.000 km kamyon ile Nakliye İşi 

3 - İhalenin/Yeterlik 

    Değerlendirmesinin:   

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 29.11.2012 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler :  

4.1. İstekliler; 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3), 

4.1.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.1.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini (Ek-4), 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge (Ek-5), 

4.1.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.1.10. Mali Durum Belgesini, 
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İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere, bankalar nezdindeki 

kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka 

referans mektubu sunulacaktır. 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 

sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

Gerek görüldüğünde, banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel 

müdürlüğünden veya şubesinden idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki 

yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur. 

Banka referans mektubunun, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması 

zorunludur. 

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 

bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. 

4.1.11. İş Deneyim Belgesini, 

İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu 

İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.1.11.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, ihale konusu hizmetle nitelik ve büyüklük 

bakımından benzerlik gösteren her türlü kamyon ve TIR ile yapılan taşıma işleridir. 

4.1.12. Bu madde boş bırakılmıştır 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.” 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, 

Tel: 03122942218 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 

150,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 160,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. 

Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 

37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. 

Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için 

adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks 

numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin 

dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta 

yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. 

Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül 

hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 29.11.2012 Perşembe günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 8918/1-1 
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BANDIRMA LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2013 YILI 1.6 AYLIK İHTİYACI ÇEŞİTLİ 

EBATLARDA TOPLAM 700.000 ADET LAMİNASYONLU POLİPROPİLEN 

(LAM-PP) TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığından: 

İhale Kayıt Numarası : 2012/163016 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın niteliği, 

     türü ve miktarı : Bandırma Lojistik Müdürlüğünün 2013 yılı 1.6 aylık 

ihtiyacı çeşitli ebatlarda toplam 700.000 adet 

Laminasyonlu Polipropilen (Lam-PP) Torba alımı 

3 - İhalenin/Yeterlik 

    Değerlendirmesinin : 

a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 30.11.2012 - 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler : 

4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu 

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 

4.3. Mevzuatı gereği, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini; 

a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belgeyi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 
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4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 

4.8. Tüzel kişi tarafından is deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belgeyi, 

4.9. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 

4.10. İş Deneyim Belgesi: İsteklilerce teklif edilen bedelin %10’undan az olmamak üzere, 

yurtiçinde veya yurtdışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında 

gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak ilk ilan tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımları ile ilgili iş deneyimini gösteren 

belgeleri sunacaktır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri 

Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir. 

4.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Her türlü torba imalatı ve satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.11. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

5 - İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi 

Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA, 

Tel: 0 (312) 294 22 32 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) 

görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya 

kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. 

Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo 

yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı 

bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı 

talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak 

Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep 

sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

6 - Teklifler 23/11/2012 Cuma günü, saat 14:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp 

Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 8917/1-1 
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3. ÜNİTE SICAK GAZ KANALLARI REFRAKTER MALZEMELERİNİN YENİLENMESİ 

İLE GAZ KANALLARI GÖVDE SAÇLARININ BAKIM ONARIM İŞLERİ 

YAPTIRILACAKTIR 

EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Aşağıda özellikleri belirtilen hizmet açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale Kayıt Numarası : 2012/161659 

1 - Teşekkülün; 

a) Adresi : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

P.K:8 Seyitömer/KÜTAHYA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0–274–248 56 60 (Pbx) Fax: 0–274- 248 56 65  

c) Elektronik Posta Adresleri : www.euas.gov.tr & www.somtes.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin:  

a) 

 

S.NO İŞİN CİNSİ VE MİKTARI MİKTAR 

1 
3. Ünitede 6 adet sıcak gaz kanalı refrakter yenileme ve aplikasyon 

işleri (181/SÖ.3-NL/N 89.90.104.105.106.107.108 nolu Projeler) 
6 Adet 

 

b) Teslim Yeri : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Seyitömer/KÜTAHYA  

c) Teslim Süresi : İşe başlama tarihine müteakip 60 (Atmış) Takvim Günü 

yürürlükte kalacaktır. 

d) Dosya No : Ticaret 2012/102 

e) İhale Usulü : Açık İhale 

3 - İhalenin;  

a) Yapılacağı Yer : EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

İhale Komisyonu toplantı Odası 

b) İhale Tarihi ve Saati : 04.12.2012 günü Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılma ve istenilen Belgeler:  

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen 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, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 
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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, 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 sirküleri, 

d) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi  

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) İhale dokümanının satın alındığını gösterir belge,  

i) İş Deneyim Belgeleri: 

İsteklinin İhale konusu Hizmet alımı için son Beş (5) yıl içinde kamu veya özel sektörde 

sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği idarece kusursuz kabul edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler vermeleri zorunludur. Bu 

belgeler ihale konusu iş için istekli tarafından teklif edilen bedelin %30’u oranından az olmamak 

üzere tek sözleşmeye ilişkin İş Deneyim belgesidir. 

İş ortaklıklarında pilot ortağın, istenen asgari iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen asgari iş deneyim tutarının en az %10’nunu sağlaması gerekir. 

Ancak diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, asgari iş deneyim tutarının 

%30’undan az olamaz. 

Özel sektöre taahhüt edilen hizmetlerin yüklenicileri ile Kamu veya Özel sektöre taahhüt 

edilen hizmetlerin alt yüklenicileri iş deneyimini tevsik için; sözleşme, bu sözleşme ile ilgili 

olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen fatura asılları veya örnekleri ya da bunların noter 

onaylı suretlerini, serbest meslek erbabınca gerçekleştirilen işlerde serbest meslek makbuzu 

asılları veya nüshaları ya da bunların noter onaylı suretlerini, iş mevzuatının zorunlu tuttuğu 

hallerde ilgili sigorta müdürlüğünden alınan işyeri bildirgesini ve personel çalıştırılan işlerde o işe 

ait sosyal sigorta prim ödemelerini gösteren belgeleri, ihale veya ön yeterliliği başvuru belgelerini 

ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Kamuya ait taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri varsa 

idarenin onay yazısında eklerler. 

Sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları toplamının; yükleniciler açısından 

ait olduğu sözleşme bedelinin en az %70’inin gerçekleştirildiğini, alt yükleniciler açısından ise 

sözleşme bedelinin tamamının gerçekleştirildiğini göstermesi ve istenen asgari iş deneyim 

tutarının karşılamasını gerekir. Ancak sunulan fatura veya serbest meslek makbuzu tutarları 

toplamının sözleşme bedelini aşan kısmı dikkate alınmaz.  

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c), de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
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İsteklinin teklifi ile birlikte yanıltıcı belge verdiği veya yanıltıcı beyanda bulunduğu, 

belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilirse, teklifi değerlendirmeye alınmaz ve geçici teminatı irad 

kaydedilir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra böyle bir durum tespit edilirse, kesin teminatı 

EÜAŞ lehine irad kaydedilir ve sözleşme feshedilerek Kamu İhale Kanununu 58. madde 

hükümleri uygulanır. 

Her iki halde de İstekli/Yüklenici EÜAŞ’a hiç bir itirazda bulunamaz. 

j) Firma tarafından temin edilecek olan tüm malzemelerin üretici firmalarına ait ISO 

9001ve OHSAS18001 belgeleri ile malzemeyi üreten firmalara ait onaylı malzeme sertifikaları ile 

ürün analizlerini gösterir belgeleri teklif dosyasına ekleyeceklerdir. 

k) YER GÖRME BELGESİ: İhaleye teklif verecek olan Firmaların söz konusu işlerle 

ilgili çalışma şartlarını yerinde görerek yer görme belgesi alabileceklerdir. Yer görme belgesi 

almayan firmalar tüm şartları kabul etmiş sayılacaktır.  

Benzer İş: Her türlü refrakter ve mekanik malzeme montaj, demontaj, refrakter malzeme 

bakım, onarım, yenileme ve aplikasyon işleri. 

5 - İhale Dökümanı: 

a) EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

istenildiği takdirde KDV Dâhil 100,-TL (Y.Yüz Türk Lirası) Bedeli mukabili bu adresten temin 

edebilirler. İhaleye teklif verecek isteklilerin İhale dokümanı satın almaları zorunludur. 

b) Firmalar ihale doküman bedelini Müdürlüğümüz veznesine veya Kütahya Vakıflar 

Bankası Şubesi neznindeki TR89 0001 5001 5800 7281 1575 49 IBAN no’lu hesaba yatırıp 

doküman bedelinin yatırıldığını gösterir makbuz karşılığı elden veya tebligat adresi, telefon, fax 

numarası, vergi dairesi ve vergi numarasını gösterir kaşeli ve imzalı yazı ile istenebilir. 

6 - Teklifler ihale günü 04.12.2012 günü saat 14.00’e kadar EÜAŞ Seyitömer Termik 

Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikme nedeni ile geç gelen teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 Takvim günü 

olacaktır. 

8 - Bu İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı firmalar ile ortaklık yapan yerli 

firmalar bu ihaleye katılamazlar. 

9 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

10 - Konsorsiyumlar bu ihale konusu iş için teklif veremez. 

11 - Teklif zarfları ihale günü saat 14.00’de EÜAŞ Seyitömer Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünde katılımcılar huzurunda alenen açılacaktır. 

12 - İş bu ihale 4734 sayılı kanunun 3. maddesinin (g) bendi kapsamında 04.12.2008 tarih 

27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “EÜAŞ Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunun 3.maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve Hizmet alımı kapsamındaki 

yönetmelik” usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır. 8718/1-1 
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AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ EVSEL VE ENDÜSTRİYEL ATIKSU  

ARITMA TESİSİ YAPIM İŞİ KAPALI ZARF TEKLİF ALMAK SURETİYLE  

İHALE EDİLECEKTİR 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Evsel ve 

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi yapım işi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

Adresi : OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 4 AKSARAY  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 

işletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel 

nitelikteki atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, 

nihai kapasiteli işletme şartları dikkate alınarak 

hazırlanmış olan uygulama projelerine göre, I. kademede 

yapımı öngörülen 1.500 m3/gün kapasiteli tüm ünitelerin 

yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının temini ve 

montajı, tesisin işletmeye alınması, deneme, işletilmesi, 

bakımı, iş sonu projeleri (as-built) ve işletme-bakım 

kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 

eğitilmesi işleridir.  

b) Yapılacağı yer : AKSARAY 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 29/11/2012 Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
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3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini gösteren, en az 3.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 9.000 m3/gün 

kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi 

komple (inşaat, mekanik ve elektrik) yapım işine ait İş Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik 

amacıyla idari şartnamenin 7.1-B / 4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli 

örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

İş Durum, İş Denetleme ve İş Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel Keşif Özetinde belirtilen iş kalemlerinden en az birine ilişkin ve 

asgari 4.000.000.-TL tutarında yapım işini bitirmiş olması şartını sağlaması gerekir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 

a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 

Adet Mesleki Ünvanı 

1 İnş. Yük.Müh. veya İnş.Müh. (En az 10 yıl deneyimli ) 

Anahtar teknik personelin, ihale tarihinden en az üç ay öncesi işe alınmış ve ihale tarihi 

itibari ile isteklinin bünyesinde çalışıyor olması gerekmektedir. Anahtar teknik personelin 

deneyim süresinin en az 10 yıl olma şartı aranmaktadır 

6) Yapı Araçlarına ait Taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) 2.000.000.-TL’den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı miktarda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) İsteklinin ortak girişim (İş Ortaklığı) olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) İdari Şartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Aksaray Organize Sanayi 

Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı) adına alınacak en az 750.000.-TL tutarında Geçici 

Teminat. 
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H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 

I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 

tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıştırıcılar, paslanmaz çelik 

imalatlar, konveyorlar, ayrıştırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 

K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 

L) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

M) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

N) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 

iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 

üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak 

oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 

826 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İstekliler İş Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. İş 

Ortaklığında, ortaklığı oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) 

bentlerindeki belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Aksaray 

Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının OSB Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 

No: 4 AKSARAY adreslerinde görülebilir veya 750.-TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini; birim fiyatlı işler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere işin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı işler 

için ise her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 

ile toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  

 8939/2-1 
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YG- AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Uşak-Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Uşak-Karahallı Organize Sanayi Bölgesine 

ait, YG- AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Konak Mah. Manisa Sok. No: 2 Kat: 3 Karahallı/UŞAK  

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : OSB alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Uşak-Karahallı  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 31/07/2013 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif bedeli (2012  

   Tedaş B.F. ile) : 1.544.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 108.080.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30/11/2012 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az %51 

hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; 

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli 

mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu oda 

Söğütözü- ANKARA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 

ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasında veya Uşak-

Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının, Konak Mah. Manisa Sok. 

No: 2 Kat: 3 Karahallı/UŞAK adreslerinde görülebilir veya 350.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 

154 8.Kat 826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 8913/2-1 



13 Kasım 2012 – Sayı : 28466 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 

SİLYA ATIM FREKANSINI ÖLÇMEK İÇİN İNKÜBASYON VE GÖRÜNTÜLEME 

SİSTEMLİ İNVERTED ARAŞTIRMA MİKROSKOBU SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Silya Atım Frekansını Ölçmek İçin İnkübasyon ve Görüntüleme Sistemli İnverted 

Araştırma Mikroskobu alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) 

bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/166895 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 311 26 14 – 305 25 48 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Silya Atım Frekansını Ölçmek İçin İnkübasyon ve 

Görüntüleme Sistemli İnverted Araştırma 

Mikroskobu 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 20.11.2012 Salı günü saat 15.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
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şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL karşılığı (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına) 

yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 20.11.2012 Salı günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır 

 8911/1-1 

————— 
OTOMATİK LAM KAPAMA CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Otomatik Lam Kapama Cihazı alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2012/166896 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 311 26 14 – 305 25 48 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Otomatik Lam Kapama Cihazı 1 adet 

b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  

c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 
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3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 20.11.2012 Salı günü saat 15.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2) ’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
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b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,(üreticiden alınmış)  

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 

Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.2.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dökümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.2.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur.  

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 30.-TL karşılığı (Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına) 

yatırılan bedelin makbuzu ile aynı adresten satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 20.11.2012 Salı günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satın Alma 

Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 8912/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 

“Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 

maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü 

nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci 

fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; 

başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda 

belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli 

yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARET 

Başvuru Tarihi : 21.12.2011 

Başvuru No : C2012/010 

Coğrafi İşaretin Türü : Menşe adı 

Başvuru Sahibi  : Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanlığı 

Başvuru Sahibinin Adresi : Fatih Mahallesi Atatürk Caddesi Çağlayancerit 

Kahramanmaraş 

Ürünün Adı : Ceviz 

Coğrafi İşaretin Adı : Çağlayancerit Cevizi 

Coğrafi Sınırları : Kahramanmaraş İli Çağlayancerit Merkez İlçesi, Boylu 

Köyü, Bölükdamlar Köyü, Emiruşağı Köyü, Kale Köyü, 

Küçükcerit Köyü, Soğukpınar Köyü, Oruçpınar Köyü, 

Zeynep Uşağı Köyü, Küçüküngüt Köyü, Bozlar ve Helete 

Beldesi 

Kullanım Biçimi : Markalama 

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Çağlayancerit Cevizi, Kahramanmaraş İli’nin Çağlayancerit İlçesi’nin yerli çeşidi olup; 

dolgun gövdeli, ekstra irilikte, açık sarı iç renginde, yumuşak yapılı ve kolay kırılarak içi tüm 

olarak çıkarılabilen, antraknoza ve iç kurduna dayanıklı cevizdir. Erkek ve dişi çiçek oluşum 

zamanları birbirine yakın olduğundan meyve verimi yüksektir. Çiçeklenme Nisan-Mayıs 

aylarında gerçekleşmektedir. Çağlayancerit Cevizinde ilk yapraklanma Mart ortasından Nisan 

başına kadardır. Yaprak Dökümü Kasım ve Aralık ayında gerçekleşmektedir. 

Rakım : 1.100 - 1.500 

Verim : (kuru kabuklu meyve olarak) 60 - 65 kg/ağaç 

Yan dal verimi (%) : 70 - 80 

Meyve ağırlığı (g) : 15 - 16 g 

İç oranı (%) : 53 - 54 (8 - 9 g) 

İç rengi : açık sarı (beyaz) 

Kabuk kalınlığı (mm) : 1.00 - 1.10 mm 

Çiçeklenme özelliği : Yarı homogamy olup protogynydir. 

Hasat tarihi : 10 Eylül - 01 Ekim 

Yetiştirilme olarak tavsiye 

edilen rakım aralığı : 750 -1500 m 

Boyu : 10 - 12 yaşında 8 - 10 m uzunluğa ulaşmaktadır. Taç yayvan 

gelişmektedir ve taç çevresi 15-20 m olabilmektedir. 
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Bitkisel özellikleri: 

Kazık kök oluşumu görülür. Taban suyuna dikkat edilmelidir. Su tutan killi topraklarda ve 

aşırı kireçli topraklarda gelişimi düşüktür. Gövde kuvvetli gelişir, dallar yayvan bir taç yapısına 

sahiptir. Yan dal verimi %70-80’dir. 

Çağlayancerit Cevizi her yıl düzenli meyve verir. 7 yaşında meyve verimine başlamakta, 

10-12 yaşında ekonomik olgunluğa erişmekte ve ortalama 1500 - 2000 adet ceviz vermektedir. 

Yerli ve yabancı ceviz çeşitleri ile karşılaştırılması: 

 

Yerli Ceviz Çeşitleri 

Ceviz Özellikleri 

Çağlayancerit 

Cevizi Yalova-1 Kaman-1 Bilecik Şebin 

Sütyemez-

1 

Kabuklu Meyve 

Ağırlığı (g) 
16 15.20 12 10.4 11.40 25.80 

İç Ağırlık (g) 9 7.60 6.3 5.2 7.20 12.94 

Yan Dal Verimi (%) 70-80 40 60  70  

İç Oran (%) 54 50.30 54 50 63.00 50.15 

Çiçeklenme Özelliği Protogyny Protandry Protogyny Protogyny Protogyny Protogyny 

 

Yabancı Ceviz Çeşitleri 

Ceviz Özellikleri Çağlayancerit Cevizi Franquette Pedro Chandler 

Kabuklu Meyve Ağırlığı (g) 16 10.75 15.06 13.26 

İç Ağırlık (g) 9 4.78 6.88 6.50 

Yan Dal Verimi (%) 70-80    

İç Oran (%) 54 44.46 43.68 49.02 

Çiçeklenme Özelliği Protogyny Protandry Protandry Protandry 

 

Üretim Metodu: 

Çağlayancerit İlçesi, merkez, belge ve köyleri ile coğrafi konum itibari ile ceviz 

yetiştiriciliğine uygun iklim şartlarına sahiptir. Taban suyu seviyesi 2,5 - 3 metreden yukarı 

olmayan, fazla su tutmayan, gevşek alüvyonlu toprak yapısı ile ceviz kökleri derine 

uzadıklarından rutubetli, derin ve yumuşak toprak yapısı ile Çağlayancerit cevizinin gelişimine 

çok uygundur. İlçede tohumdan yetişmiş ağaç sayısının çok fazla olması, cevizin kalite ve verim 

olarak üstün özelliklere sahip olmasını sağlamaktadır. Tamamen doğal ortamlarda hiçbir zirai ilaç 

ve suni gübre kullanılmadan yetiştirilmektedir. 

Cevizler adi olarak 10X10 m dikim aralığında toprağa dikilmekte ve daha sonra yerinde 

aşılanmaktadır. Rakım oranına bağlı olarak Çağlayancerit İlçesi’nde aşı tutma oranı % 95’tir. 

Çağlayancerit cevizinde, Kahramanmaraş ili Çağlayancerit ilçesinin coğrafi koşulları, iklimi, 

rakımı ve sulama suyu özellikleri nedeniyle diğer ceviz türlerinde görülen hastalıklar 

bulunmamaktadır, antraknoza ve iç kurduna mukavemeti çok yüksektir. Nemli bölgelerde 

yetiştirilememektedir ve 1000 - 1500 m rakımlı yerlerde ceviz içi kararmamaktadır. 
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Denetleme: 

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde, Çağlayancerit Belediyesi, 

Çağlayancerit Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Çağlayancerit 

İlçesine ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nden tahsis edilecek konusunda uzman birer üye 

olmak üzere toplam üç kişilik komisyon tarafından denetim işlemleri yürütülecektir. 

Çağlayancerit Cevizi’nin coğrafi işarete uygunluğunun kontrolü, tat ve koku özelliklerinin 

bilimsel olarak belirlenmesinde bir duyusal analiz yöntemi olan Lezzet Profili Analizi (LPA) 

tekniği kullanılacaktır. 

Lezzet Profili Analizi (LPA), bir lezzet bileşeninin nitel ve nicel özelliklerinin tanımlayıcı 

değerlendirme tekniği ile ayrıntılı olarak incelenmesini sağlayan bir duyusal değerlendirme 

yöntemidir. 

LPA Tekniğinin işlem basamakları; 

- Panelist seçimi ve eğitimi 

- Tat, koku ve tüm lezzeti açıklayan karakter özelliklerinin belirlenmesi ve tanımlanması 

- Karakter özelliklerinin algılanma sıralarının saptanması ve bir skala sisteminde bu 

faktörlerin yoğunluklarının derecelendirilmesi 

- Lezzet şiddetinin değerlendirilmesi 

- Tat sonrası izlenim ve sürekliliğinin belirlenmesidir. 

Coğrafi işaretin denetimi söz konusu komisyonun kontrolü altında olup, coğrafi işareti 

haksız yere kullananlar hakkında yasal takibat başlatılacaktır. Coğrafi işaretin kullanımına ilişkin 

denetimi yılda bir kez düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda ve şikâyet üzerine ise her zaman 

yapılabilecektir. 8824/1-1 

————— 
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ 

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI 

Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 4128 sayılı Kanunla düzenlemeler yapılan 555 sayılı 

Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin 

“Başvurunun Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci 

maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü 

nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına 

uygun olarak ilan edilmektedir. 

Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince; 

başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda 

belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli 

yapılacaktır. 

COĞRAFİ İŞARET 

Başvuru Tarihi : 27.12.2011 

Başvuru No : C2012/012 

Coğrafi İşaretin Türü : Mahreç 

Başvuru Sahibi : Samsun İç Bölge Belediyeler Birliği 

Başvuru Sahibinin Adresi : 25 Mayıs Mah. Cami Sokak Belediye Sarayı Kat:1 Havza 

Samsun 

Ürünün Adı : Kaz Tiridi 

Coğrafi İşaretin Adı : Samsun Kaz Tiridi 

Kullanım Biçimi : Markalama 
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Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri: 

Kaz eti, bulgur pilavı ve yufka ekmek ile hazırlanan yöresel yemektir. Samsun Kaz Tiridi 

yemeğinin yapımı sabır işidir, yaklaşık olarak Samsun Kaz Tiridi'nin hazırlanması 3-3,5 saat 

sürer. Yıllardır değişmeyen lezzetiyle Samsun Kaz Tiridi kış aylarının vazgeçilmez yemeği haline 

gelmiştir. 

Üretim Metodu: 

Kazın hazırlık malzemeleri: 

1 adet kaz 

1,5 Kg. kepek 

Yarım Kg. tuz 

Orta boy kase ile 30 kase un (Terbiyelemek için 1 yemek kaşığı tuz, 1 İt su) 

Bulgur pilavı hazırlık malzemeleri: 

2 yemek tabağı bulgur (Hazırlarken 1 lt su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı sıvı yağ) 

30 adet yufka ekmeği 

Malzemeler 10 kişiliktir. 

Tirid için Kaz üretimi: 

10-12 yumurtadan sonra kaz kuluçkaya yatar. Kuluçka dönemi Şubat-Nisan ayları 

arasındadır. Kaz yavrusunun yumurtadan çıkış süresi ise 28-32 gündür. 

Kaz yavrularının çabuk toparlanabilmesi için badik otu toplanarak yumurta karışımı ile 

lapa yapılıp kaz yavrularına verilir. 15 gün sürede kaz yavruları yem yeme durumuna gelerek arpa 

kırığı, buğday ve yeşil alana salınarak doğal beslenmeye döner. Bu döneme Kaz Palazlanma 

dönemi denir. 

Kazın lezzetli olabilmesi için özel bakıma ihtiyacı vardır. 2 veya 5'er li gruplar haline 

bölünmüş yerlere atılarak arpa buğday mısır karışımı verilir. Bu gibi yerlere konularak 

beslenmesinin sebebi kazın hareket alanını daraltarak besi almasıdır. 

Kazlar 1 aylık süre zarfında besi aldıktan sonra kesime girer ve kaz kesimi yapılır. 

Kaz temizlenmesi kuru yolma ve sıcak suya atılarak tüyleri temizlenir. Fakat kuru yolma 

kazın derisine daha az zayiat verdiği ve kaz yağının dışarıya akmamasını engellediği için kuru 

yolma tavsiye edilir. Daha sonra ütüleme adı verilen kazın alınmayan çok ince tüylerinin 

yakılması ile tüy yolma işi biter. Kaz tüyleri yolunduktan sonra iç temizlenmesi safhasına gelinir 

bu aşamadan sonra bol su ve saf sabunla kaz güzel bir şekilde yıkanarak durulamaya alınır. 

Durulama bittikten sonra kazın iç organları boşaltılır. Bu kazın karın kısmını yararak iç 

organlarının boşaltılır sonrasında kazın iç kısmının bol su ile yıkanması gerekmektedir. Boşaltma 

esnasında iç kısımdan çıkan yağlar karın boşluğuna tekrar konulur bu işlem tamamlandıktan sonra 

kazın iç kısmındaki yağlarının erimemesi için kazın 1 günlük derin dondurucuya konularak 

bekletilmesi gerekir. 

Donan kaz gevrekleşmesi için 1,5 Kg. kepekle sıvanır ardından suyla yıkanır ve içi 

çıkartılarak temizlenir. İçi dışı tuzlanarak (yarım kg) suyunun akması için bir yerde asılı bekletilir. 

Çünkü suyla yeniden yıkanan kaz suyunun ete çekmiş olabilir. Kaz etindeki suyun tamamen 

kuruması için bekletilir. Su tamamen kaybolduktan sonra un ile terbiyelenerek yani kaz etinin 

üzerine un serpilerek terbiyelenmiş olur. Kaz pişirilmeye hazır hale gelmiş olur. 

Pişirme aşaması için evlerde bulunan ocakların (şömine benzeri) üstündeki çengeller 

vardır. Buraya kaz boynundan asılarak pişirilmeye hazır hale gelir. Ocak çaprazlama odunların 

çatılması ile tutuşturulur. Her tarafın iyice pişirilmesi için arada döndürülür. Akan yağların 

toplanması için asılı duran kazın altına tava veya tepsi yerleştirilir. Kor haline gelen ateşin 
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etkisiyle kaz iyice pişer, kazın rengi kırmızılaşır ve derisi çıtır çıtır olur. Artık kaz pişmiş 

demektir. Kaz asılıp pişerken alttaki tavaya akan yağa Tirid denir. Yani kazın eti değil de pişerken 

ki akan yağ Tirid'i oluşturmaktadır. Tepside toplanan yağlar ateş üzerine yakılarak kıvamına 

getirilir ve kazın üstüne sürülür. Kalan yağlar iyice yakılarak daha sonra kullanılabilir. 

Bu arada başka bir ocakta hazırlanan bulgur pilavı yapıldıktan sonra pilavın üzerine kazın 

yağı serpiştirilerek bulgur pilavı hazırlanır. Kaz eti parçalanarak pilav tepsisi üzerine dağıtılır. 

En ince şekilde hamurdan yufka açılır. Yufkanın ince olması esastır. Kaz asılıp pişerken 

alttaki tavaya akan yağa yufkalar bandırılır ve yufka yağlı olur. Tirid (kaz yağı) yufka ile birleşir. 

Tiride bandırılan yufkalar daha önce hazırlanan bulgur pilavı ve kaz etinin yanına konularak 

yufkayla birlikte elle pilav ve kaz eti yenir. 

Denetleme: 

Samsun Kaz Tiridi yemeğinin üretimindeki denetimi 555 sayılı KHK hükümlerine uygun 

olarak Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde Samsun Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bağlı Kavak, Ladik, Havza, Vezirköprü ve Asarcık Gıda 

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Ladik Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 

oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacaktır. 

Komisyon Samsun Kaz Tiridi’nin üretim metoduna uygun olarak üretilip üretilmediği 

konusundaki denetimlerini yılda en az bir defa yapar. Şikâyet üzerine veya gerekli görülen 

hallerde de her zaman denetim yapılabilir. 8825/1-1 

—— • —— 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalına     

1 Yardımcı Doçent 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmak 

İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile 

alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak 

üzere)   

Başvuracakların Fakülte/Anabilim Dalını belirtir bir dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı 

fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, bilimsel yayın 

ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyalarını vermeleri gerekmektedir.  

1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir.  

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 8949/1-1 

—— • —— 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Akademik Birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna 

dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda daimi statüde öğretim üyesi 

alınacaktır. Ayrıntılı bilgi Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında 

mevcuttur. 

İlan olunur. 

 

BİRİMİ BÖL/ABD/ASD/PROG UNVANI ADET 

Eğitim Fakültesi  Fen Bilgisi Eğitimi Profesör 1 

KMYO Elektronik Teknolojisi Profesör 1 

 8915/1-1 
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Eyüp Belediye Başkanlığından: 

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAV İLANI 

A-) ATAMA YAPILACAK BOŞ KADRO SAYISI VE EĞİTİM DURUMU  

İstanbul İli Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan 

G.İ.H Sınıfı, 4 Adet 9.derece kadroya, 4 Yıllık lisans eğitimi veren, Hukuk, Siyasal Bilgiler, 

İktisat, İşletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca 

kabul edilen (4 yıllık) yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından 

yapılacak özel yarışma sınavı ile 4 (dört) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.  

B-) SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

1 - Başvurular 19 Kasım 2012 – 26 Kasım 2012 tarihleri arasında mesai bitimine kadar 

Eyüp Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğüne yapılacaktır.  

2 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen 

şartları taşımak  

3 - 01.01.2012 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. Yaş sınırı memuriyet hizmeti 

olanlar ve lisans üstü öğrenim yapmış olanlar için 32’dir. Askerlik süresi yaş sınırına ilave yapılır.  

4 - Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya 

bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen (4 yıllık yurt içi ve yurt dışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olmak.  

5 - Erkeklerde muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak. 

6 - İki defadan fazla Eyüp Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmamış 

olmak  

7 - Müfettiş karakter ve vasıflarına haiz bulunmak.  

8 - En yüksek puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 katı olacak 

adaylar arasına girmek. (İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda 

olan kişilerde çağrılacaktır.) 

9 - 2011-2012 KPSS (A Grubu) (KPSS-P29) puanı 65 ve daha yukarı almış olmak.  

10- Süresi içinde bizzat başvurmuş ve başvuru formu ile birlikte istenilen belge ve 

bilgileri Eyüp Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne vermiş olmak. 

C-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 

1 - Giriş sınavı başvuru formu (başvuru sırasında Teftiş Kurulu Müdürlüğünden 

verilecektir) 

2 - Nüfus cüzdanının aslı ile fotokopisi veya onaylı nüfus cüzdan sureti  

3 - 4.5 x 6 cm ebatlarında 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)  

4 - Yüksek Öğrenim kurumu diploması veya mezuniyet belgesi ile fotokopisi veya onaylı 

örneği.  

5 - KPSS sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği  

6 - Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını gösterir belgenin aslı veya noterden 

onaylı örneği.  

7 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.  

8 - Adayın kendi el yazısı ile özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; baba ve ana adları ile meslek 

veya işleri, kendisinin ilköğretim, lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, 

kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek 

öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı)  

D-) SINAV KONULARI 

A - HUKUK: Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk, 

Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku. 

B- EKONOMİ : Genel Ekonomi ve İşletme Ekonomisi  

C - MALİYE: Genel Maliye, Kamu Gelirleri, Bütçe  

D - MEVZUAT: Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, İş Kanunu 

E - MUHASEBE: Genel Muhasebe, Bilanço Analizi  
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E-) SINAVIN ŞEKLİ, TARİH VE YERİ 

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 14 Aralık 

2012 Tarihinde saat 09.30’da, Yazılı sınavı kazanan adayların katılacağı sözlü sınav ise 19 Aralık 

2012 tarihinde saat 14.00’da Eyüp Belediyesi Hizmet Binalarında yapılacaktır. Sınava katılma 

hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.  

F-) SINAVA GİRECEKLERİN İLANI 

Başvurular sonunda değerlendirmeye alınan ve yazılı sınava girecek olan adaylar 04 

Aralık 2012 tarihinde Belediyenin www.eyup.bel.tr sitesinden ve Belediye Hizmet Binası duyuru 

panosundan ilan edilecektir. 

G-) GİRİŞ BELGESİ 

Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi 

verilecektir. Adayların 05 Aralık 2012 Tarihi itibariyle sınav giriş belgeleri Teftiş Kurulu 

Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların Sınav Giriş belgesini en geç sınavdan önceki gün 

almaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte 

başlayacak olup, geç gelenler ile sınava giriş belgesi ve kimlik ibraz edemeyen adaylar sınava 

alınmayacaktır.  

H-) SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  

1 - Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100 puandır.  

2 - Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her gruptan en az 50 puan alınması ve 

grupların ortalamasının 70 puandan aşağıda olmaması şarttır.  

3 - Sözlü sınavda; adaylar sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan 

üzerinden değerlendirilir. Verilen bu puanların ortalaması sözlü sınav puanını oluşturur. 

4 - Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınav puanının 70’ten aşağı olmaması 

gerekir. 

5 - Yazılı ve sözlü puan ortalaması ile kurum başarı puanı belirlenecektir.  

6 - Kurum başarı puanı ile KPSS-A dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak başarı 

puanı belirlenecektir.  

I-) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI  

Yazılı sınavı kazanan adaylar 18 Aralık 2012 tarihinde Eyüp Belediyesi ana hizmet 

binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sitesinde (www.eyup.bel.tr) duyurulacaktır. Yazılı 

sınavı kazananlara ayrıca yazılı olarak bildirim yapılmayacak olup ilan panosu ve web 

sayfasındaki duyuru tebligat sayılacaktır. 

İ-) GİRİŞ SINAVI NOTU VE SONUCUNUN DUYURULMASI 

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı notu yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. 

Sınavı kazananın durumu Sınav kurulu tarafından bir tutanağa bağlanır. Notların eşitliği halinde 

sıralamada KPSS notu esas alınır. Giriş Sınavını kazanan aday 20 Aralık 2012 tarihinde Belediye 

hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sayfasında duyurulacak, giriş sınavını 

kazanan adaya ayrıca Sınav Kurulu tarafından yazılı olarak bildiri yapılacaktır.  

J-) SINAV SONUCUNA İTİRAZ 

Giriş Sınavı sonuçlarına ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna 

yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav kurulu tarafından 7 gün içerisinde değerlendirilerek 

sonuçlandırılır ve sonuca itiraz eden adaylara yazılı olarak bildirilir.  

K-) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA 

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan 

adaylar yedek olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine 

tebligat yapılan aday bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmezlerse haklarını kaybeder ve 

yerine yedek adayların ataması yapılır.  

İlan Olunur.  

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI Feshane Cd. No: 36 (Feshane Karşısı) Eyüp/İstanbul 

Telefon (0212) 440 05 62 Fax. (0212) 440 04 89 www.eyup.bel.tr 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/190667 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü- 

DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 

İl/İlçe Eskişehir/Odunpazarı 

Adresi Taşköprü Caddesi No: 2 Tel-Faks 0(222) 237 14 50 – (222) 237 47 20 

Posta Kodu 26080 E-Mail dsi3@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gökalpler Nakliye İnşaat Temizlik 

Hizmetleri Gıda Otomotiv Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 

 

Adresi 
İstiklal Mah. Reşadiye Sok. Yelkovan 

İş Merkezi No: 1/96 Eskişehir 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3980611553  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
22175  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8908/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/520487 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü DSİ 22. 

Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Trabzon 

Adresi 
Rize Devlet Karayolu 10. Km. 

Yalıncak/Trabzon 
Tel-Faks 04623341105 – 04623341110 

Posta Kodu 61222 E-Mail proje22@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kardeşler İnşaat Ticaret ve Sanayi 

Limited Şirketi 
 

Adresi 
Fatih Mah. Prof. Osman Turan Cad. 

No: 20/A Merkez/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5240002456  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
9093/8984  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8909/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/125197 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 
İl/İlçe Merkez Trabzon/Yalıncak 

Adresi 
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 

Yalıncak 
Tel-Faks 0 462 334 11 05 – 0462 334 11 10 

Posta Kodu 61177 E-Mail proje22@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ferabi Hacıhasanoğlu  

Adresi 
Maraş Caddesi Çarşı Mahallesi Orta 

Sokak No: 5/4 Merkez/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 14777894366  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 7. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Serkan İnşaat Taahhüt Nakliyat ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Fevzi Altuntepe 

Adresi 
Maraş Caddesi Çarşı Mahallesi Orta 

Sokak No: 5/4 Merkez/Trabzon 

Yıldızlı Beldesi Orta Mahallesi Sahil 

Yolu Caddesi 83/5 Akçaabat/Trabzon 

T.C. Kimlik No.  59641392852 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7630077961  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10552  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8910/1/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2010/123153 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 
İl/İlçe Trabzon/Yalıncak 

Adresi 
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü 

Yalıncak 
Tel-Faks 0 462 334 11 05 – 0462 334 11 10 

Posta Kodu 61177 E-Mail proje22@dsi.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ferabi Hacıhasanoğlu  

Adresi 
Maraş Caddesi Çarşı Mahallesi Orta 

Sokak No: 5/4 Merkez/Trabzon 
 

T.C. Kimlik No. 14777894366  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 7. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Serkan İnşaat Taahhüt Nakliyat ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Fevzi Altuntepe 

Adresi 
Maraş Caddesi Çarşı Mahallesi Orta 

Sokak No: 5/4 Merkez/Trabzon 

Yıldızlı Beldesi Orta Mahallesi Sahil 

Yolu Caddesi 83/5 Akçaabat/Trabzon 

T.C. Kimlik No.  59641392852 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7630077961  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Trabzon  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10552  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8910/2/1-1 
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Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/85578 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Dicle Üniversitesi İl/İlçe Sur/Diyarbakır 

Adresi 

Kıtılbık Mahallesi Süleyman 

Demirel Bulvarı Dicle Ünv. Döner 

Sermaye İşletme Müd. Dış Kapı 

No: 33-2 

Tel-Faks 
Tel: 0 412 248 82 23  

Faks: 0 412 248 85 57 

Posta Kodu  E-Mail dssatinalma@dicle.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Doğ-Sav Medikal Oto. Turz. İnş. 

Elktr. San. Tic. Ltd. Şti. 
Müzeyyen Birgül-Muhterem Birgül 

Adresi 
Lise Cad. Boğaziçi Apt. Giriş Kat 

No: 2 Yenişehir/Diyarbakır 

Lise Cad. Boğaziçi Apt. Giriş Kat: 

No: 2 Yenişehir/Diyarbakır 

T.C. Kimlik No.  Muhterem Birgül – 14431999796 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
302 048 3845 302 048 3845 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 21019 21019 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 8951/1-1 
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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

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Milli Eğitim Bakanı Ömer DİNÇER’in

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent

ARINÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— İçişleri Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Suat KILIÇ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında

Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: YİG/2010-08)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2012-11)

— Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında
CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
(No: MHG/2012-12)

— Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara
Pazarlanması ile İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2003/40)’in Yürürlükten Kaldırılmasına
Dair Tebliğ (No: 2012/71)

— Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ
No: 2012/49)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/72)

— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


