
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 176. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6549
Manisa İli, Soma İlçesinde yürütülmekte olan madencilik faaliyetleri kapsamında ekli

harita ile koordinat listesinde sınırları gösterilen saha içerisinde kalan ve ekli listede bulun-
dukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
11/6/2014 tarihli ve 913 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                     B. ATALAY
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                  V. EROĞLU                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                         F. IŞIK                                      M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı        Gençlik ve Spor Bakanı V.     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

24 Temmuz 2014
PERŞEMBE
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Karar Sayısı : 2014/6555

Van İli ve çevresinde meydana gelen deprem nedeniyle bu yerlerde görev yapan öğretim

elemanlarına verilen geliştirme ödeneği hakkındaki 6/12/2011 tarihli ve 2011/2518 sayılı Karar-

namenin eki Kararın 4 üncü maddesinin uygulanmasına 14/7/2015 tarihine kadar devam olun-

ması; Maliye Bakanlığının 20/6/2014 tarihli ve 5251 sayılı yazısı üzerine, 11/10/1983 tarihli

ve 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                                B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                 A. İSLAM                               M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                    İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                    C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6557

2014 Yılı Yatırım Programında 2010E010060 proje numarasıyla yer alan “GAP Eylem

Planı Projeleri (GAP)” kapsamındaki Bahçe-Nurdağı Varyantının yapımı amacıyla ekli haritada

gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlar ile üzerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması; Ulaştırma,

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 17/6/2014 tarihli ve 27850 sayılı yazısı üzerine, 2942

sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/6/2014 tari-

hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                                B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                 A. İSLAM                               M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                    İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                    C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                          Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6581

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hüsambey Mahallesinde bulunan ve 13/9/2006 tarihli ve

2006/10961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yenileme alanı olarak kabul edilen mülkiyeti

Hazineye ait ekli listede belirtilen taşınmazın bedelsiz olarak Fatih Belediye Başkanlığına

devredilmesi; Maliye Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve 21251 sayılı yazısı üzerine, 5366 sayılı

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kul-

lanılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/6590

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaf tutulacakların tespitine dair 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki
Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığının 9/7/2014 tarihli ve 119435 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun
1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                  V. EROĞLU                                         F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

21/7/2014 TARİHLİ VE 2014/6590 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 46 – Ramazan Bayramı tatili nedeniyle;
a) 26 Temmuz 2014 Cumartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 31 Temmuz 2014

Perşembe günü saat 07.00’a kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden yararlananlar,
b) 28 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 00.00’dan başlayarak 30 Temmuz 2014

Çarşamba günü saat 24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işlet-
melerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar,

8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muaftır.”

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2014/6591

Ekli listede adı ve görevi yazılı kişinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim

Kurulu üyeliğine atanması; 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre,

Bakanlar Kurulu’nca 8/7/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

8/7/2014 TARİHLİ VE 2014/6591 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE

ADI SOYADI                  GÖREVİ

Şenol GÖKA                    Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,

                                         Genel Müdür Yardımcısı
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YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Disiplin Amirleri ve Üst Disiplin Amirleri Listesinde yer alan (B) ve (Ç) cetvelleri ekteki şe-
kilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/7/2012 28343

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2013 28779
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

PROFESYONEL SUALTIADAMLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/1997 tarihli ve 23098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel

Sualtıadamları Yönetmeliği’nin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir.

“Türkiye Cumhuriyeti karasuları ile göller ve nehirlerde profesyonel sualtıadamı olarak,

sünger, kabuk gibi su ürünleri istihsali yapmak maksadıyla dalış yapacak olanlara, 5 inci mad-

dede yer alan nitelikleri haiz olup 65 yaşını geçmemiş ve 30/6/2014 tarihinden önce İdarece

uygun görülen bir dalış eğitimini tamamlamış ve bunu belgelemiş olanların Liman Başkanlık-

larına müracaat etmeleri durumunda; üzerinde Liman Başkanlığı/İdare tarafından “Sadece bi-

reysel su ürünleri istihsali amacıyla dalış yapabilir.” ibaresi bulunan aday dalgıç yeterliği belgesi

verilir. Bu belge başka amaçla kullanılamaz. Su ürünleri çiftliklerinde çalışacakların ise en az

balıkadam veya ikinci sınıf dalgıç yeterlik belgesine sahip olmaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

yürütür.

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı De-

netim Hizmetleri Başkanlığının teşkilat ve görevlerini, başkan, müfettiş ve müfettiş yardımcı-

larının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını, müfettiş yar-

dımcılarının mesleğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, yarışma sınavını, tez hazırlama ve yeterlik

sınavlarını ve denetime tabi olanların yükümlülüklerini düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik

ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
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b) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

c) Başkan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başka-

nını,

ç) Başkanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkan-

lığını,

d) Büro: Denetim Hizmetleri Başkanlığı Bürosunu,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Müfettiş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanı,

Başmüfettişleri ve Müfettişlerini,

g) Müfettiş Yardımcısı: Yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,

ğ) Müsteşar: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarını,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Bağlılık, Görev, Yetki ve Sorumluluk

Kuruluş ve bağlılık

MADDE 4 – (1) Başkanlık, bir Başkan ile yeteri kadar müfettiş ve müfettiş yardımcı-

sından oluşur. Denetim Hizmetleri Başkanlığı doğrudan Bakana bağlıdır.

(2) Başkanlığın çalışma merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de çalışma mer-

kezidir.

(3) İhtiyaç halinde, Bakanın onayıyla Ankara dışında da çalışma merkezleri kurulabilir

ve aynı yolla kaldırılabilir. Çalışma merkezlerinde, verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro

hizmetlerinin yürütülmesi, müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlenmesi konularında o mer-

kezdeki müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir.

(4) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri başkanlığa bağlı büro tarafından yü-

rütülür.

Başkanlığın görev ve yetkileri

MADDE 5 – (1) Başkanlık, Bakanın emir veya onayı üzerine, aşağıdaki görevleri ya-

par:

a) Bakanlığın görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, stra-

tejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik teklif hazırlamak.

b) Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle ilgili olarak

inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek.

c) Bakan tarafından belirlenen konularda araştırma ve incelemeler yapmak.

ç) Kanunlar ve Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Müsteşar, Bakanın yetkili kılması üzerine denetim hizmetleri hakkında, Bakan adına

ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak Başkanlığa

gereken emirleri verir, uygulamayı gözetir ve sağlar.

Başkanın görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmak.
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b) Başkanlığı yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek.

c) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları ile denetleme programını ha-

zırlamak ve Bakana sunmak.

ç) Gerektiğinde bizzat, denetleme, inceleme ve soruşturma yapmak.

d) Müfettişleri görevlendirmek, emirlerin uygulanışını izlemek ve çalışmalarını denet-

lemek.

e) Müfettişlerce düzenlenen raporları incelemek, varsa eksikliklerinin giderilmesini

sağlamak amacı ile müfettişler arasında rapor değerlendirme komisyonu oluşturmak, işlemleri

tamamlanan raporları Bakanın onayına sunmak, Bakan tarafından onaylanan raporları ilgili bi-

rimlere göndermek, bu birimlerce anılan raporlarla ilgili olarak yapılacak işlemleri izlemek,

gerektiğinde bu konularda Bakana bilgi veya rapor vermek.

f) Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar yap-

mak, başkanlığın iş ve işlemleri ile ilgili yönerge ve genelgeler düzenlemek.

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre müfettişlerin ve müfettiş yardımcı-

larının atanma, ilerleme ve yükselmeleri ile ilgili olarak teklifte bulunmak.

ğ) Müfettişleri meslekleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, bu amaçla

yurt içi ve yurt dışında inceleme ve araştırma yapmalarını sağlamak, mesleki bilgilerinin artı-

rılması yönünde; hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve toplantılar düzenlemek, bu tür çalışmalara

katılmalarını sağlamak.

h) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavlarının yapılması ve yürütülmesi

ile müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için gerekli eğitim programlarının hazırlanmasını ve

uygulanmasını sağlamak.

ı) Müfettişler arasında mevzuatın farklı yorumlandığı ve uygulandığı hallerde, bu ko-

nudaki farklılıkların giderilmesi için görüş ve uygulama birliğini sağlamak.

i) Görev alanı ile ilgili ortaya çıkan mevzuat yetersizliği ve aksaklıkları konusunda tek-

lifte bulunmak.

j) Başkanlığın tüm faaliyet alanına ilişkin uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik

rehber ve talimatların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

k) Bakan tarafından verilen görevleri yapmak ve mevzuatta öngörülen diğer iş ve iş-

lemleri gerçekleştirmek.

(2) Başkan, görev ve yetkileri çerçevesinde üç müfettişi Bakan onayı ile kendisine yar-

dımcı olmak üzere görevlendirebilir.

(3) Başkan, bu Yönetmelik ve mevzuat ile verilen görev ve yetkilerin eksiksiz ve tam

olarak yerine getirilmesinden sorumludur.

Başkanın atanması ve başkanlığa vekalet

MADDE 7 – (1) Başkan; teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerde en az

12 yıl çalışmış ve 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki öğrenim şartlarını sağlayan

denetim elemanları arasından atanır. Ayrıca, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendindeki

öğrenim şartını haiz olmak kaydıyla Genel Müdürlük, dengi veya üstü görevleri yapanlar ara-

sından Başkanlığa atama yapılabilir.
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(2) Başkan; geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma şartlarını taşı-

yan Müfettişlerden birine vekalet görevi verir. Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması ha-

linde vekalet görevi Bakan Onayı ile belirlenir.

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Müfettişler, Bakanın emir veya onayı ve Başkanın görevlendirmesi

üzerine, aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri yapmak.

b) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma çalışmaları sırasında öğrenmiş ol-

dukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk veya soruşturma açılmasını gerektiren konu-

larda, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde

sakınca bulunan veya delillerin yok edilmesi veya karartılması hallerinde delilleri toplamak.

c) Denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevlerinin gerektirdiği hallerde,

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarında görevlilerin muhafazasına ve-

rilmiş olan ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ilişkin sayım yapmak, mev-

zuat hükümlerine uygun olarak; evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi

işlem ortamındaki verileri tetkik etmek ve/veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya foto-

kopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve

kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek.

ç) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak,

liyakat, temsil, çalışma azmi ve başarıları hakkındaki değerlendirmelerini düzenleyecekleri ra-

porla Başkanlığa intikal ettirmek.

d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar

yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve benzeri toplantılara katılmak.

e) Mevzuat hükümlerine göre gerektiği takdirde, görevi başında kalmasında sakınca

bulunan personeli görevden uzaklaştırmak.

f) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İki yıllık yetişme süresinin sonunda Başkan tarafından yetki verilen müfettiş yar-

dımcıları (e) bendi hariç birinci fıkradaki görev ve yetkileri kullanırlar.

Görevden uzaklaştırma

MADDE 9 – (1) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şart-

ların gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:

a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak.

b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap,

belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim,

inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek davranışlarda bulunmak.

c) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Ka-

nununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

ç) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak,

görevden uzaklaştırılan kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde

ortaya konması, birinci fıkranın (b) bendinde yazılı hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi

gerekir.
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(3) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması

için gerekli tedbirler o iş yerinin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini

müfettiş üstlenemez.

(4) Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte, Baş-

kanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

(5) Denetim ve soruşturma neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli

delil bulunamadığı hallerde; görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin

derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

(6) Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve

mahiyetine göre kanuni esaslar dahilinde takibat yapılır.

(7) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya

ait rapor üzerinde yapılacak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırıl-

ması zorunludur.

(8) Müfettişler; Bakanlık kuruluşlarında yaptıkları denetim, inceleme veya soruşturma

sonucunda ilgili personelin tabi olduğu mevzuata göre görevden uzaklaştırılmasını gerektiren

hallerin varlığını tespit etmeleri halinde, durumu, bu personelin atamaya yetkili amirine bildi-

rirler.

Müfettişlerin sorumlulukları ve yasaklar

MADDE 10 – (1) Müfettişler; kanun, tüzük ve yönetmeliklerle kendilerine tanınan yet-

kileri tam olarak kullanır ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(2) Müfettişler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranışlarda bulunamazlar.

(3) Görevin başarıyla yerine getirilmesi, adil ve nesnel bir sonucun ortaya çıkması ama-

cıyla dürüstlük, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve yeterlik ilkelerini gözeten bir yaklaşım

içinde olmak ve 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Gö-

revlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uy-

gun hareket etmek zorundadırlar. Ayrıca;

a) Denetime bağlı olanların icra işlerine karışamazlar,

b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir tarih ve imza

dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar,

c) Denetim, inceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri, görevleri

dolayısıyla edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

ç) Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kim-

selere konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve

ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alış veriş yapamazlar, borç alıp veremezler. Beşeri ve

sosyal ilişkilerin gereği olup, etik davranış ilkelerine aykırı olmayan hususlar, bu yasaklama-

ların dışındadır.

Büronun görev ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Büro; Hizmetin gerektirdiği nitelikleri taşıyan bir şube müdürü ile

yeterli sayıda personelden oluşur.
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(2) Büroda çalışanlar; müfettişlere verilen işler ile müfettiş raporlarının ve diğer her

türlü belgenin, kayıt, dağıtım ve izlenmesi, muhafazası, arşivlenmesi işlemlerini yürütmek,

bunları fiziki ve/veya elektronik ortamda düzenli şekilde saklamak, çalışma ve hakediş cetvel-

lerinin zamanında gönderilmesini izlemek, kütüphaneye intikal eden kitap, mesleki dergi ve

benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, kütüphaneye ve elektronik ortama ilişkin

işlemler ile elektronik ortamda ifası gereken işlemleri, tahakkuk işlemlerini ve verilen diğer

işleri düzenli ve zamanında yapmakla görevlidirler.

(3) Büro işlerinde gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni ol-

madan kimseye gösterilemez, verilemez ve açıklanamaz.

(4) Başkanlıkta ve büroda görevli olanların haberleşme, hesap ve özlük işleri ile de-

mirbaş, arşiv ve diğer işleri de büro tarafından yürütülür.

(5) Büro personeli görevlerini gereği gibi yapmaktan Başkana karşı sorumludur.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Sınava katılacaklarda aranacak şartlar

MADDE 12 – (1) Müfettişliğe, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş

yardımcısı olarak girilir.

(2) Giriş sınavı; Başkanlıkta müfettiş yardımcısı unvanı ile görev alabilecek olanları

belirlemek üzere yapılan sınav ve değerlendirme işlemlerinin tamamıdır.

(3) Giriş sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları ta-

şımak,

b) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mü-

hendislik fakülteleri ve denizcilik alanında eğitim veren üniversitelerin Bakanlıkça belirlenen

ve duyuru ile ilan edilen en az dört yıl eğitim veren bölümlerinden veya dengi yükseköğretim

kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt dışı öğ-

retim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak,

ç) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik

görevini yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak,

d) KPSS’ye girmek ve bu sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puan veya

üzerinde KPSS puanı almış olmak,

gerekir.

(4) Giriş sınavına;

a) Mühendislik,

b) Denizcilik,
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c) Hukuk,

ç) Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi idari bilimler fakültelerinin,

öğrenim dallarında olmak üzere, Başkanlıkça yukarıda belirtilen dört alan için her bir

alan ile ilgili belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlanarak açıktan

atama izni alınmış kadro sayısının her bir alan için ihtiyaç sayısının en fazla yirmi katı kadar

aday çağırılır. Son sıradaki adayın KPSS puanına eşit puan alan diğer adaylar da sınava çağrı-

lır.

(5) Hangi alandan ne kadar müfettiş yardımcısı alınacağı hususuna sınav açılmasına

dair Bakanlık Makamından alınacak onayda yer verilir.

Sınav şekli

MADDE 13 – (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı

üzerine, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır.

Sınav ilanı

MADDE 14 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfları, dereceleri, sınava katılma şart-

ları, başvuru yeri, başvuru tarihleri, Başkanlıkça belirlenecek KPSS puan türü/türleri ve taban

puanı, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları, sınav değerlendirme yöntemi, başvuruda

istenilecek belgeler ile gerekli görülen diğer hususlar sınav gününden en az 30 gün önce Resmî

Gazete’de ve Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında ilan edilir. Ayrıca, sınav ilanı

Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Sınav başvurusu

MADDE 15 – (1) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en

çok onbeş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur. Sınava girmek isteyenler,

sınav ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında; aday başvuru formu, bir fotoğraf ve ilgili

mevzuatına göre geçerlilik süresi dolmamış Başkanlık personelince doğruluğu ÖSYM internet

sitesinden kontrol edilen KPSS Sonuç Belgesi ile yüksek öğretim kurumu diploma veya bitirme

belgesinin aslı veya onaylı sureti ile Başkanlığa müracaat ederler. Adayların elektronik imza

kullanmaları şartıyla elektronik ortamda müracaat etmeleri için de olanak sağlanabilir.

(2) Aday başvuru formunda; adayın adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olduğu

yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgileri bulunur.

(3) Başvurular duyuruda belirtilen tarihe ve saate kadar yapılır. Postadaki gecikmeler

ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular

dikkate alınmaz.

(4) Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi Bakanlık internet sayfasında duyurulur. Bu

duyuruda adayın adı, soyadı, aday numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saati belirtilir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

(6) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı.

b) Özgeçmişi.

c) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına

dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.
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ç) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı.

d) Devlet memuru olmaya engel adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı.

(7) Sınavı kazanan adayların bu madde gereğince yaptıkları beyanların ve sundukları

belgelerin doğru olmaması halinde sınavlarının geçersiz sayılacağı, atamalarının yapılmaya-

cağı, atamaları yapılmış olsa bile bu durumun sonradan ortaya çıkması halinde atamalarının

iptal edileceği, bu nedenle hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi haklarında gerçeğe aykırı be-

yanda bulunmaları gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı hu-

susunda bilgilendirilerek ayrıca taahhüt beyanları alınır. Bu durumda olanların sınavları iptal

edilir, atamaları yapılmaz ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Sınav kurulu

MADDE 16 – (1) Sınav kurulu, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile Başkanın baş-

kanlığında dört müfettişten oluşur. Ayrıca, müfettişler arasından üç yedek üye belirlenir.

(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye

kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu du-

rumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(3) Mühendislik fakülteleri ile denizcilik alanında eğitim veren üniversitelerden mezun

olanlar için uygulanacak sınavın alan bilgi düzeyi ile ilgili kısmına ilişkin sınav sorularının ve

bunların cevap anahtarlarının hazırlanmasında teknik müfettişlerden, üniversitelerin ilgili bö-

lümlerinden ve/veya Bakanlık teknik personelinden yararlanılabilir.

Sınav kurulunun toplantı ve kararları

MADDE 17 – (1) Sınav kurulu; Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır,

kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(2) Sınav kurulu üye tam sayısı, yedek üyelerin de katılımıyla sağlanamıyorsa, noksan

üyelikler için Başkanın önerisi üzerine Bakan onayı ile görevlendirilecek diğer müfettişlerin

kurula üye olarak katılması sağlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yazılı ve Sözlü Sınavı ile Atama

Yazılı ve sözlü sınavı

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav, Bakanın onayı alındıktan sonra Başkanlıkça yapılacak

protokol çerçevesinde ÖSYM’ye, Milli Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda yet-

kilendirilmiş kamu kurumlarından birisine yaptırılır.

(2) Yazılı sınav, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve

(ç) bentlerinde belirtilen fakültelerin, Bakanlıkça belirlenen alan bilgilerinden hazırlanacak so-

rular üzerinden yapılır.

(3) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan al-

mak gerekir.

(4) Sınavın ilanı, başvuruların kabul edilmesi, soruların hazırlanması, notlandırılması

ve cevapların değerlendirilmesi, yazılı sınavı kazananların belirlenmesi ve sonuçların adaylara

duyurulması ile sınav evrakının muhafazası ile ilgili işlemler protokolde belirtilen usul ve esas-

lar dahilinde yapılır.

(5) Sözlü sınav, adaylara bildirilen yer, gün ve saatte sınav kurulu tarafından yapılır.
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(6) Yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belir-

tilen atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilir. Davet edilecek

en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilir.

(7) Adaylar, yazılı sınavdaki başarı sırasına göre sözlü sınava alınırlar.

(8) Sözlü sınav, adayların;

a) Öğrenim dalındaki alan bilgi düzeyi,

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

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(9) Adaylar, sınav kurulu tarafından sekizinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b), (c),

(ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir

ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(10) Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(11) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin 100 tam

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’den az olmaması gerekir.

(12) Sınav kurulu sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

MADDE 19 – (1) Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav

puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(2) Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle

başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday tespit edilerek

bir liste halinde tutanağa bağlanır. Sıralamada asıl adaylardan sonra gelen aynı sayıdaki aday

da yedek aday olarak belirlenir.

(3) Adayların başarı derecesi tespit edilirken, giriş sınavı puanının eşit olması halinde,

yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; giriş sınavı puanı ile birlikte yazılı sınav puanının da eşit

olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının

dışında kalan adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(5) Giriş sınavında başarılı olan adaylara ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Ba-

kanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca sınavda başarılı olan adaylara

sonuç, yazı ile de bildirilir.

Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem

MADDE 20 – (1) Giriş sınavı sonucunda asıl aday olanların atamaları başarı derecesi

yüksek olana öncelik verilmek suretiyle yapılır.

(2) Asıl adaylardan ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ya da göreve başladıktan

sonra üç ay içinde ayrılanların yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama ya-

pılabilir.

(3) Müfettiş yardımcılığı kıdeminin belirlenmesinde, giriş sınavındaki başarı derecesi

esas alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcılığı süresi

MADDE 21 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme süresi üç yıldır. Bu süre içinde ke-

sintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler ve aylıksız izin kullananların süreleri, ayrı

kaldıkları müddet kadar uzatılır.

Yetiştirmede gözetilecek genel ilkeler

MADDE 22 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Mesleğin gerektirdiği nitelikleri geliştirmek.

b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile denetim ve soruşturma konularında

tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve teknolojinin getirdiği yeniliklerden yararlanma alış-

kanlığını kazandırmak.

ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

d) Denetleme, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usullerini öğretmek.

(2) Müfettiş yardımcıları, Başkanlığın uygun göreceği eğitim ve yetişme programına

göre çalışmak, refakatine verildikleri müfettişlerin gösterecekleri işleri gerektiği biçimde yap-

mak, müfettişlik niteliğine ulaşabilmek için gerekli çabayı göstermekle yükümlüdürler.

Müfettiş yardımcılarının eğitim program ve çalışmaları

MADDE 23 – (1) Müfettiş yardımcıları aşağıdaki eğitim programına göre yetiştirilir.

a) Birinci dönem çalışmaları:

1) Müfettiş yardımcıları göreve başladıklarında bu Yönetmelik uyarınca en az iki aylık

hizmet içi eğitime ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe

konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelikte belirtilen esaslar da-

hilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.

2) Bu eğitimde; Anayasa, Bakanlık teşkilat yapısı, Başkanlığın çalışma esas ve usulleri,

Devlet memurluğu, denetim ilke, teknik ve standartları, çağdaş denetim anlayışı, denetim konu

ve alanları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat, bilgisayar kullanımı gibi konularda ön bilgiler ve-

rilir.

3) Başkanlıkça, Başkanlığın yetki alanına giren denetleme, inceleme ve soruşturmayla

ilgili mevzuatın müfettiş yardımcılarına öğretilmesi sağlanır.

b) İkinci dönem çalışmaları:

1) Müfettiş yardımcıları bu dönemde müfettiş refakatinde denetim, inceleme ve soruş-

turma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, müstakil olarak görev yapabilecek

duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

2) Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları müfettişin

denetim ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre ye-

rine getirirler. Tek başlarına inceleme ve soruşturma yapamazlar.
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c) Üçüncü dönem çalışmaları:

1) En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yar-

dımcılarına yanında çalıştıkları müfettişlerin eğitim raporları da dikkate alınarak re’sen denetim,

inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

2) Müfettiş Yardımcılarının bu döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması

hususu göz önünde tutularak Başkanlıkça düzenlenir.

(2) Birinci dönem çalışmaları sonunda Başkanlıkça belirlenen ve Bakanlığın görev ala-

nına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlanması hususunda müfettiş yardımcılarına görev

verilir. Müfettiş yardımcıları hazırladıkları bu tezi yeterlik sınavından iki ay önce Başkanlığa

verirler. Tezler bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre oluşturulacak sınav kurulu tarafından

değerlendirilerek yeterli olup olmadığına karar verilir. Tez konuları belirlenirken müfettiş yar-

dımcılarının önerileri de dikkate alınır. Yeterlik sınavına girilebilmesi için hazırlanan tezin ye-

terli bulunması şarttır.

Müfettiş yanında çalışma

MADDE 24 – (1) Müfettiş yardımcıları, Başkanlıkça belirlenen program çerçevesinde,

toplam olarak asgari bir yıl süreyle müfettişlerin refakatinde çalıştırılırlar.

(2) Müfettişler, birlikte çalıştıkları müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gerekle-

rine uygun şekilde yetiştirilmelerini gözetmekle yükümlüdürler.

(3) Bu müfettişlerce, yanlarında çalışan müfettiş yardımcıları hakkında düzenlenen eği-

tim raporları Başkanlığa verilir.

(4) Eğitim raporunda; etik değerler, meslek genel durumu, müfettişlik yeteneği, meslek

bilgisi olmak üzere dört nitelikten her biri için müfettiş yardımcısına, somut olaylara dayandı-

rılarak “çok iyi” (90-100), “iyi” (76-89), “orta” (60-75), “yetersiz” (0-59) notlarından biri ve-

rilir.

Yetkili müfettiş yardımcısı

MADDE 25 – (1) Müfettiş yardımcıları; eğitim programı çerçevesindeki başarı durum-

ları ve refakatinde çalışmış oldukları müfettişlerin eğitim raporları dikkate alınarak, yetkili kı-

lınmaları halinde doğrudan doğruya veya Başkanlıkça gerekli görülen hallerde diğer müfettiş

yardımcıları veyahut müfettişlerle birlikte görev yaparlar.

Yetişme notu

MADDE 26 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetişme notu, aşağıda belirtilen gruplar için

verilen notların ortalaması alınarak tespit edilir.

a) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen eğitim raporla-

rında yer alan notların ortalaması.

b) Yetkili olarak yaptıkları, inceleme, araştırma, soruşturma ve denetim ile ilgili her

türlü çalışma ve düzenledikleri raporlarla ilgili olarak 100 tam puan üzerinden Sınav Kurulu

üyelerinin ayrı ayrı verecekleri notların ortalaması.

c) Müfettiş yardımcılığı döneminde tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkan-

lıkları ve mesleki liyakatları hakkında Başkan tarafından 100 tam puan üzerinden verilen not.

(2) Yetişme notu ortalamasının 70’den aşağı olması halinde müfettiş yardımcısı başa-

rısız sayılır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Yeterlik Sınavı, Müfettişliğe Atanma ve Çalışma Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavı

Sınava girebilme koşulları

MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mev-
zuatı ve uygulanmasını, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenip öğren-
mediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit
etmek üzere yapılan sınavdır.

(2) Müfettişlik yeterlik sınavına girebilmek için;
a) Müfettiş yardımcılığı görevinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak,
b) Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesi gereğince verilen müfettiş yardımcısı eğitim ra-

porlarına göre müfettişliğe yeterliliği saptanmış olmak,
c) Bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirlenen yetişme notuna göre başarılı

olmak,
ç) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanan tezin başarılı

bulunması,
gerekir.
Sınav tarihi

MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavına girebilme koşullarını taşıyanlar, müfettiş yardım-
cılığı süresinin bitimini izleyen en geç dört ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Yeterlik sınavına
alınacak müfettiş yardımcılarına, sınavın yapılacağı yer, gün ve saat en az bir ay önceden yazılı
olarak bildirilir.

Sınav kurulu

MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavını yapacak sınav kurulunun oluşumu, kurulun toplantı
ve kararları konularında bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddeleri uygulanır.

Sınav konuları

MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıdaki gruplarda yer
alan konulardan yapılır:

a) Bakanlık mevzuatı (Bakanlık Kuruluş Kanunu, Bakanlık Denetim Hizmetleri Baş-
kanlığı Yönetmeliği ile kara, deniz, havacılık ve haberleşme sektörleriyle ilgili mevzuat) ile
Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının mevzuatı.

b) Devlet Memurları Kanunu ve kamu personeli ile ilgili mevzuat.
c) Türk Borçlar Kanununun genel hükümleri, Türk Ticaret Kanunu genel esasları ve

Deniz Ticaret Hukuku, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale mevzuatı, Har-
cırah Kanunu ve İdare Hukuku.

ç) Soruşturma Mevzuatı (Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi
Kanunu, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Mal Bildi-
riminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile Bakanlık bağlı ve ilgili
kuruluşlarının soruşturma mevzuatı).

d) Denetim, inceleme ve soruşturma yöntem ve uygulaması.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070



Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 31 – (1) Yazılı sınavda, her sınav grubunun tam notu 100’dür. Sınavın kaza-

nılması için sınav yapılan her gruptan en az 60 puan alınması ve grupların ortalamasının 70’den

aşağı olmaması şarttır.

(2) Sınav kurulu yazılı sınav sonuçlarını bir tutanağa bağlar.

Yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesi, sözlü sınava çağırma

MADDE 32 – (1) Yazılı sınav sonuçları ilgili müfettiş yardımcılarına, yazılı sınavın

bitimini takip eden en geç on iş günü içinde yazılı olarak bildirilir.

(2) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının bildirilmesinden itibaren en geç beş iş günü

içinde yapılır.

Sözlü sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeterlik sınav notu

MADDE 33 – (1) Sözlü sınavda sınav kurulunun her bir üyesi 100 tam puan üzerinden

not verir ve bu notların ortalaması alınarak bir tutanak düzenlenir. Sınavın kazanılması için bu

notların ortalamasının 70’den aşağı olmaması şarttır.

(2) Müfettişlik yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü sınav ile bu Yönetmeliğin 26 ncı

maddesine göre hesaplanan yetişme notunun aritmetik ortalaması olup, başarılı sayılabilmek

için bu ortalamanın en az 70 olması gerekir.

(3) Sınav kurulunca yeterlik sınav notu başarı sırasına göre bir tutanağa bağlanır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara bir yıl içinde bir defaya mahsus olmak

üzere ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu kişiler kıdem sıralamasında dönemlerinin sonuna başarı

sırasına göre yerleştirilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettiş Güvencesi

Müfettişliğe atanma

MADDE 34 – (1) Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar başarı sırasına göre müfettiş

kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

(2) Müfettiş yardımcılarından;

a) Kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyenler,

b) İkinci kez girdiği halde yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,

Başkanlık dışında durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 35 – (1) Başmüfettişliğe; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarılı olma öl-

çütleri esas alınarak atama yapılır.

(2) Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1 inci derece kadroya atanabilme

şartlarına sahip olması gerekir.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 36 – (1) Müfettişlikten istifa suretiyle veya naklen ayrılanlar göreve dönmek

istediklerinde müfettişliğe engel bir durumları yoksa, kadro durumları dikkate alınarak kaza-

nılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

(2) Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.
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Kıdem

MADDE 37 – (1) Müfettişliğe atananların kıdemleri, yeterlik sınavındaki başarı dere-

celerine göre saptanır.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan müfettişliğe dö-

nenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

(3) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılır-

lar.

Müfettişlik güvencesi

MADDE 38 – (1) Müfettişler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin ge-

rekleriyle bağdaşmayan mesleki ve sıhhi yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz,

diğer görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş

raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları

Denetim programları

MADDE 39 – (1) Başkanlığın yıllık çalışmaları, her yıl Başkanlıkça hazırlanacak yıllık

denetim programına göre yürütülür.

(2) Yıllık denetim programı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuru-

luşlar ve bunların yurt dışı ünitelerini kapsayacak şekilde her yıl Ocak ayı içinde hazırlanarak

Bakanın onayına sunulur.

(3) Yıllık denetim programı, Bakanlığın ileriye dönük çağdaş bir yönetime kavuşturul-

ması için Bakanın uygun gördüğü alanlarla, denetlenmesine gerek duyduğu birimlere göre ha-

zırlanır. Yıllık programın hazırlanmasında, önceki yıl denetimlerinden elde edilen bilgilerden

de yararlanılır.

Müfettişlerin çalışma esasları

MADDE 40 – (1) Müfettişler, Başkanlıkça hazırlanan ve Bakan onayından geçen yıllık

denetim programını aksatmaksızın yürütürler.

(2) Müfettişlerin yaptıkları görevlerde esas amaç; Bakanlığın daha iyi hizmet vermesine

yönelik çözümler ve öneriler getirmektir.

(3) Müfettişler bu esastan hareketle;

a) Bakanlığın, mevcut hukuki düzenlemeler içerisinde amaçlarına zamanında ve verimli

olarak ulaşması, amaca yönelik olarak benimsenen ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem

ve eylemlerin doğruluk ve etkinliğinin araştırılması, incelenmesi ve denetlenmesi,

b) Mevzuatının uygulanması ile ilgili işlemlerin, mevzuat hükümlerine uygun biçimde

yürütülmesi, mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa, bunların nedenlerini tahlil ederek

sapmaların düzeltilmesi ve Bakanlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir düzeye ulaşması için

ilgili mercilere önerilerde bulunulması,

c) Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin en aza indirilmesi,

amaçlarını göz önünde tutarlar.
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(4) Müfettişler, her kademedeki personele çalışmalarında ve yetişmelerinde yardımcı

olurlar, başarı örneklerini ortaya çıkararak verimli, iktisadi, yol gösterici ve etkin bir denetim

sisteminin yaygınlaştırmasını sağlarlar.

(5) Müfettişler görevlerini yaparken personeli motive etmeye, bilgi ve davranışları ile

iş verimini artırıcı, rasyonel ve etkin çalışmayı sağlayıcı, geliştirici ve eğitici olmaya özen gös-

terirler.

Göreve başlama

MADDE 41 – (1) Denetim, inceleme, araştırma veya soruşturma ile görevlendirilen

müfettiş, görevlendirildiği yer çalışma merkezi dışında ise hareket, varış ve işe başlama yazıları

ile durumu Başkanlığa bildirir.

(2) İşe başlama yazısında; Başkanlığın görevlendirme yazısı, denetim yapılan birim ve-

ya görev konusu ile ilgili bilgiler yer alır.

(3) Hareket-varış yazılarının, nereden nereye yolculuk yapıldığını belirtecek şekilde

düzenlenmesi, faks veya elektronik posta yoluyla Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

İşin devamlılığı

MADDE 42 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri işleri ara vermeksizin en kısa sürede

tamamlamakla yükümlüdürler. Başlanılan işe ara verme zorunluluğu varsa ya da işin sonuç-

landırılması başka yer ve/veya birimlerde çalışmayı gerektiriyorsa, durumu derhal Başkanlığa

bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

(2) Merkezde işlerin yoğun olması veya aciliyeti gerektiren başka konuların ortaya çık-

ması durumunda işe ara verilebilir veya işin tamamlanması için başka bir müfettiş veya mü-

fettişler görevlendirilebilir ya da gruptaki diğer müfettişin işi tamamlaması istenebilir.

Görevin devralınması

MADDE 43 – (1) Bakanlığın denetimine tabi kuruluşların denetim birimlerince daha

önce denetime başlanılmışsa, aynı birimde veya konuda denetim yapmakla görevlendirilen

Müfettişlerin isteği üzerine inceleme ve soruşturmayla ilgili belgeler, bulunduğu aşamada der-

hal kendilerine devredilir.

(2) Gerek bu şekilde, gerekse müfettişler arasında başlanılmış bulunan işin devri söz

konusu olduğunda, durum taraflarca bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta, devredilen işin ne ol-

duğunu, devir gününe kadar işle ilgili ne gibi incelemeler yapıldığını belirten açıklamalar ile

devralana teslim edilen belgelerin listesi yer alır.

(3) Durum, bir yazıyla derhal Başkanlığa bildirilir.

Görevin yürütülmesi

MADDE 44 – (1) Müfettiş, görevlendirildiği işi makul süre içerisinde veya belirlenen

sürede sonuçlandırmak için gereken gayreti göstermek zorundadır. İşin gereğinden fazla uza-

ması halinde, gerekçe gösterilerek Başkanlığın bilgilendirilmesi gerekir.

(2) Başkanlığın aksi yönde bir talimatı olmadıkça, başlanılmış iş tamamlanmadan diğer

bir işe başlanılmaz. Ancak, işin sonuçlandırılması muhtelif nedenlerle gecikecek ise, Başkan-

lığın bilgisi dahilinde başka bir işe başlanır.

(3) Görevin sonuçlandırılabilmesi, müfettişin uzmanlık alanı dışında kalan konularda

da inceleme yapılmasını gerekli kıldığı takdirde, Bakanlık ile diğer kamu idare ve kurumlarının

personelinden faydalanılabilir.
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(4) Müfettişler, Başkanlıkça gerekli görülen hallerde grup halinde de görevlendirilebi-

lirler.

(5) Grup halinde görevlendirmelerde; grubun koordinasyonu, çalışmanın programlanıp

düzenlenmesi ve işin sonuçlandırılması, gruptaki en kıdemli müfettişin yetki ve sorumlulu-

ğunda gerçekleştirilir.

Müfettişe yardım yükümlülüğü

MADDE 45 – (1) Müfettişler; yürüttükleri denetim ile ilgili olarak gerekli gördükleri

bilgileri, defter ve belgeleri, mevzuatta öngörülen usullere uygun olarak; gizli de olsa, denetim,

inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı

örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanları, onayladıkları bir suretini bırakmak suretiyle

asıllarını almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme

ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu idare ve kurumlarıyla,

gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler. İlgililer, müfettişlerin bu

isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

(2) Denetlenen birim ve kuruluşlar ile bunların personeli; müfettişlerin, görevleriyle il-

gili sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, mevzuatta öngörülen usullere uygun

olarak; bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri ta-

banlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgiler

ve kayıtları, yazılı talebinde derhal müfettişe göstermek, incelemesine sunmak ve yine yazılı

talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(3) Asılları alınan belgelerin müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dos-

yasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(4) Denetim, inceleme ve soruşturma yapılan birim veya kuruluşların yöneticileri, hiz-

metin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince konumlarına uygun bir

çalışma yeri sağlar, gereken her türlü kolaylığı gösterir ve yardımda bulunur.

Denetim sırasında izinler

MADDE 46 – (1) Denetime başlanan kuruluş görevlilerinden, denetim sırasında gör-

evinde kalması gerekenlere daha önce verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve zorunlu ne-

denler dışında, müfettişin istemi üzerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(2) İznini kullanmaya başlamış olanlar, zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz.

Denetim defteri ve dosyası

MADDE 47 – (1) Denetlenen birim ve kuruluşlarda bir denetim defteri ve dosyası tu-

tulur. Bakanlıkça yaptırılan denetimlerle ilgili her türlü yazışma ve denetim raporu denetim

dosyasında saklanır.

(2) Denetim defterine ise, bu yazışmaların tarih ve sayılarıyla özetleri yazılır veya su-

retleri ya da fotokopileri onaylanarak yapıştırılır. Müfettişler de, yaptıkları denetimle ilgili kısa

bilgileri bu deftere not ederler, yaptıkları inceleme ve soruşturmalar için de uygun gördükleri

çok kısa notlara yer verebilirler.

(3) Denetim defteri süresiz saklanır. Denetim dosyasının saklanma süresi on yıldır.

(4) Denetim defter ve dosyasının saklanmasından, denetlenen birimin en üst yetkilisi

sorumludur.
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İdarede geçici görevlendirme

MADDE 48 – (1) Müfettişler, yazılı muvafakatlerinin alınması koşulu ve Bakanın ona-

yı üzerine idari birimlerde geçici olarak görevlendirilebilirler.

Yurt dışına gönderilme

MADDE 49 – (1) Müfettişlerin yurt dışına gönderilmesi hakkında 21/1/1974 tarihli ve

7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına

Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Raporlar

Rapor türleri

MADDE 50 – (1) Müfettişler, çalışmaları sonucunda işin özelliğine göre aşağıdaki ra-

porları düzenlerler:

a) Denetim Raporu.

b) İnceleme Raporu.

c) Soruşturma Raporu.

ç) Ön İnceleme Raporu.

d) Yıllık Faaliyet Raporu.

e) Müfettiş Yardımcıları Eğitim Raporu.

Denetim raporu

MADDE 51 – (1) Denetim raporu, denetlenen birimin işlem ve hesaplarının teftişi so-

nucunda düzenlenen rapordur. Gerekli görülen hallerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili bi-

rimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri belirleyen, denetlenenlerin cevaplarıyla bu cevaplara

ilişkin müfettişin son görüşünü içeren hususlarda cevaplı rapor düzenlenebilir.

(2) Cevaplı raporun aslı ve bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra mü-

fettişe geri gönderilmek, bir nüshası da denetim dosyasında saklanmak üzere bir yazıyla ilgili

birime verilir veya gönderilir.

(3) Birime verilen/gönderilen rapor, müfettiş tarafından belirlenen süre içinde, denet-

lenen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur.

(4) Gelen rapor en geç bir ay içinde müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Baş-

kanlığa verilir.

İnceleme raporu

MADDE 52 – (1) İnceleme raporu, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesinde belirtilen diğer

rapor türlerine konu olmayan hususlarda düzenlenir.

Soruşturma raporu

MADDE 53 – (1) Soruşturma raporu, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, suç ko-

nusu olan ancak, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında

Kanun kapsamı dışında kalan eylemleri ile disiplin suçları ve mali sorumluluklarını gerektiren

konularda düzenlenir.

(2) Ayrıca, genel hükümlere göre kovuşturulacak suçlara ilişkin konularda gereği ya-

pılmak ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmak üzere de düzenlenir.
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Ön inceleme raporu

MADDE 54 – (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görev-

lilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda düzen-

lenir.

Yıllık faaliyet raporu

MADDE 55 – (1) Yıllık faaliyet raporu; Başkanlığın bir yıllık çalışma sonuçlarını, Ba-

kanlıkça uygulanan politikaları ve yapılan çalışmaları içerecek şekilde Bakana sunulmak üzere

Başkanlıkça hazırlanır.

Müfettiş yardımcıları eğitim raporu

MADDE 56 – (1) Müfettiş yardımcıları eğitim raporu, müfettiş yardımcılarının yetiş-

tirilmesi ile ilgili olarak, bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen ve müfettişler tara-

fından düzenlenen rapordur.

Raporların düzenlenmesi

MADDE 57 – (1) Denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları; bir nüshası

Başkanlık bürosundaki dosyasına konulmak ve diğer nüshaları ilgili birimlere gönderilmek

üzere, yeterli sayıda düzenlenir ve Başkanlığa sunulur.

(2) Raporun ve eklerinin her sayfası müfettişlik mührü ile mühürlenir. Raporun her say-

fası paraflanır. Ek dizi listesi ve raporun son sayfası imzalanır. Raporun birden fazla müfettiş

tarafından müştereken düzenlenmesi halinde, raporun her sayfası çalışmaya katılan bütün mü-

fettişler tarafından paraflanır, son sayfası imzalanır.

(3) Raporda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; duraksamaya neden olmayacak şe-

kilde açık, anlaşılır ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına, araştırma, inceleme

veya soruşturma sonucu ulaşılan kanıtlara ve mevzuata dayandırılmasına özen gösterilir.

Raporların başkanlıkça incelenmesi

MADDE 58 – (1) Müfettişler tarafından düzenlenen raporlar, Başkanlık tarafından in-

celendikten sonra Bakan Onayına sunulur. Ancak, raporda düzeltilmesi veya tamamlatılması

gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Rapordaki

inceleme eksikliği Başkanlığın talebi üzerine ilgili müfettişçe giderilir. Eksik incelemeye ilişkin

hususlar haricinde müfettişin, Başkanlığın raporun esasına yönelik görüşüne katılmaması ha-

linde, Başkanlık konuyu rapordaki bilgi ve belgeler ışığında başka müfettiş veya müfettişlere

dosya üzerinden inceletip görüşlerini alabileceği gibi esas raporu düzenleyen müfettişin görüşü

ile birlikte Başkanın görüşünün de belirtildiği onay hazırlayarak, Bakana doğrudan da sunabilir.

Konunun dosya üzerinden başka müfettiş veya müfettişlerce değerlendirilmesi halinde bu de-

ğerlendirme sonucuna da onayda yer verilir. Rapor hakkında Bakan onayına göre işlem yapılır.

(2) Birinci fıkradaki işlemleri müteakiben Bakan Onayı ile birlikte rapor ve ekleri, ge-

reği yerine getirilmek üzere Başkanlıkça ilgili birimlere ve/veya mercilere gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 59 – (1) Müfettişlere, mühür beratı ile birer mühür, fotoğraflı bir kimlik bel-

gesi verilir. Kimlik belgesinde müfettişlerin görev ve yetkilerini belirten özet bilgiler yer alır.

Çalışma ve hakediş cetveli

MADDE 60 – (1) Müfettişler; çalışmalarını, yolluk ve diğer hakedişlerini düzenleye-

cekleri çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

Yazışma yöntemi

MADDE 61 – (1) Müfettişler; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle

doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Başbakanlık, bakanlıkların merkez ve yurtdışı kuruluş-

ları ve yargı organları ile yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar.

(2) Yazışmalar, lüzumu halinde elektronik ortam veya elektronik postayla yapılabilir.

Haberleşme ve rapor sayısı

MADDE 62 – (1) Müfettişler ve müfettiş yardımcıları, görevli oldukları işlere ilişkin

olarak yaptıkları yazışmalar ile haberleşme ve düzenledikleri raporlarda, müfettişlik mühür

numarasını kullanırlar.

(2) Grup halinde çalışılması gereken durumlarda, koordinasyonu sağlamakla görevli

kıdemli müfettiş yazışmaları yapar ve bu yazışmalar ile raporlarda kıdemli müfettişin sayısı

kullanılır.

Müşterek çalışma ve koordinasyon

MADDE 63 – (1) Konusu birden fazla kamu kurum ve kuruluşunu ilgilendiren soruş-

turmalarda, 10/1/1983 tarihli ve 83/5929 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan

Birden Fazla Kamu Kurum ve Kuruluşlarını İlgilendiren Soruşturmalarda Görevlendirilecek

Müfettişlerin Görevlendirme Biçimine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Müfettiş, görevlendirildiği konuda Bakanlığın bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve

kuruluşlarınca başlatılmış olan denetleme, inceleme ve soruşturmaların koordinasyonu görevini

yerine getirir. Müfettişin talebi üzerine çalışmalarla ilgili tüm bilgi ve belgeler kendisine verilir.

İzin kullanılması

MADDE 64 – (1) Müfettişler; izin kullanımına hangi gün başladıklarını, izin sırasındaki

haberleşme adreslerini ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazı ile bildirirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 65 – (1) 18/10/1991 tarihli ve 21025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği ile 21/8/2007 tarihli ve 26620 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten

kaldırılmıştır.
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Kazanılmış haklar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Başkanlıkta başmüfettiş,

müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların hakları saklıdır.
Yürürlük
MADDE 66 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 67 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

—— • ——
Bartın Üniversitesinden:

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/8/2011 tarihli ve 28013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bartın Üni-
versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin üçün-
cü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Başarısız olan ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenci, en alt dönem derslerden
başlamak şartıyla bulunduğu dönemin derslerine kayıt olur, kayıt olacağı derslerin toplamı de-
vam mecburiyeti olan derslerde çakışmamak kaydıyla 45 krediyi aşamaz.

(4) Lisans öğrencisi, bulunduğu döneme kadar tüm derslerini almış ve başarmış olmak
ve 3.00 veya üzerinde genel not ortalamasına sahip olmak şartıyla bir üst sınıfın derslerine
kayıt olabilir, ancak kayıt olacağı derslerin kredi toplamı devam mecburiyeti olan derslerde
çakışmamak koşuluyla 45 krediyi aşamaz.

(5) Son iki döneminde kayıt olacağı derslerle alması gereken tüm derslerini tamamlayıp
mezun olabilecek öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararıyla her bir dönem 45 krediye ilaveten 1
dersten fazla alamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından aldığı ve
başarılı olduğu derslerin intibakının yapılarak, derslere ilişkin daha önce alınan notların trans-
kripte işlenmesi gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bartın Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/8/2011 28013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 25/11/2011 28123

2- 26/1/2012 28185

3- 6/8/2012 28376

4- 18/8/2013 28739
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Batman Üniversitesinden:
BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Batman Üniversitesinde önlisans ve lisans

düzeyinde yürütülen eğitim-öğretim ile kayıt ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesinde önlisans ve lisans eğitim-

öğretim programlarına, sınav ve değerlendirme esaslarına, öğrenci kabulüne, diploma ve un-
vanlara, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine, bitirme çalışması ve diğer öğretim çalışmaları
ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Birim: Batman Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,
c) Dekan: Batman Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanlarını,
ç) İlgili kurul: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurulunu,
d) İlgili yönetim kurulu: Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu

yönetim kurulunu,
e) Müdür: Batman Üniversitesine bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürle-

rini,
f) Rektörlük: Batman Üniversitesi Rektörlüğünü,
g) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Batman Üniversitesini,
h) Üniversite Yönetim Kurulu: Batman Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim
MADDE 5 – (1) Bir eğitim-öğretim yılı; güz yarıyılı ve bahar yarıyılı olmak üzere iki

yarıyıldan oluşur. Her bir yarıyıl en az on dört haftadan oluşur. İlgili kurulların kararı ve Sena-
tonun onayı ile dersler yıllık olarak da düzenlenebilir. Eğitim-öğretim yılı ve ilgili diğer faali-
yetlerin başlama ve bitiş tarihleri, Senato tarafından belirlenen akademik takvim ile duyurulur.

(2) Her eğitim-öğretim yılının akademik takvimi, yükseköğretim programlarının özel-
likleri de dikkate alınarak, bir önceki yılın en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından kararlaş-
tırılır.

Eğitim-öğretim süresi
MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere tanınan azami

süreler; normal öğrenim süresi iki yıllık ön lisans programları için dört yıl, dört yıllık lisans
programları için yedi yıl, beş yıllık lisans programları için sekiz yıldır. Hazırlık sınıfları, belir-
tilen sürelere dahil değildir.
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(2) Öğrencilerin, öğrenimlerini azami süreler içinde tamamlamaları gerekir. Azami öğ-
renim süresi sonunda mezun olamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşullara
göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-
lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğ-
rencilere tanınan diğer haklardan yararlanmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz; ancak
Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süreler öğrenim süresine
dahil edilir.

Eğitim-öğretim planları ve dersler

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim programları, ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı ku-
rulunun önerisi üzerine ilgili kurullarca karara bağlanarak en geç mayıs ayı içinde Rektörlüğe
sunulur ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

(2) Bir programdaki toplam kredi miktarı ortak zorunlu dersler hariç, iki yıllık prog-
ramlarda 64’ten az 80’den fazla, dört yıllık programlarda 128’den az 160’tan fazla olamaz.

(3) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile uygulama,
laboratuvar, atölye, klinik çalışması ve diğer etkinliklerin haftalık saatlerinin yarısından oluşur.
Bu kredi değerleri AKTS değerlerine dönüştürülür.

(4) Eğitim-öğretim programı, teorik dersler ve/veya seminer, atölye, laboratuvar, klinik
çalışması, arazi uygulaması, staj ve benzeri uygulamalardan oluşur.

(5) Fakülte/yüksekokulların eğitim-öğretim programlarında görev alacak öğretim ele-
manları ile ders ve uygulama çizelgeleri her yarıyılın başında ilgili kurullarca düzenlenerek
ilan edilir.

(6) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilen
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri bütün öğrenciler için ortak
zorunlu derslerdir. Ayrıca zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dalla-
rındaki derslerden birisi okutulabilir. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak programlanır ve
uygulanır.

Öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen önlisans ve lisans program-
larının birinci sınıflarına öğrenci kabulü; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ta-
rafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre yapılır.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre yurt dışından da öğrenci kabulü yapılır.
(3) Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri

ilgili kurullar tarafından belirlenerek yapılır.
Kayıt işlemleri

MADDE 9 – (1) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kabul edilen öğrencilerin
ilk kayıt işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ve Rektörlük onayı ile belirlenen gün-
lerde yapılır. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya aslını ibraz etmek şartı ile Üniversite tara-
fından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın
beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya istenen belgeleri
zamanında sağlamayan öğrenciler Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder.

(2) Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden birimler, ÖSYM’nin belirlediği belgeler
dışında da belge isteyebilir.
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(3) Öğrenci, kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Ancak, mazeretleri sebebiyle
bizzat başvuramayan adaylar, mazeretlerini belirtmek şartıyla vekâlet verdikleri kişiler aracılığı
ile kayıt yaptırabilir.

(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların,
kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

Danışmanlık
MADDE 10 – (1) Her öğrenci için, bölüm veya birim başkanının önerisi üzerine, dekan

veya müdür tarafından bir öğretim elemanı danışman olarak görevlendirilir. Danışman; öğren-
ciyi izler, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğ-
renciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme işlemleri, danışman onayı ile yapılır.

Kayıt yenileme işlemleri
MADDE 11 – (1) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt işlemleri

doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.
(2) Öğrencilerin her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, Ba-

kanlar Kurulu Kararları doğrultusunda belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödeyerek
elektronik ortamda kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Elektronik ortamda ders kaydını yenileyen
öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kaydını danışmanına onaylatmak
zorundadır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenciler sorumludur.

(3) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yenilemeyen öğrenci, o ya-
rıyılda öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
Kaybedilen yarıyıl öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde haklı ve geçerli mazeretleri nede-
niyle ders kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süre içinde dilekçe
ile ilgili birimlere müracaat edebilir. Bu öğrencilerden haklı ve geçerli mazereti ilgili birimin
yönetim kurulunca kabul edilenlerin ders kayıtları akademik takvimde belirlenen süreler içe-
risinde yenilenir.

(4) Eğitim-öğretim programındaki herhangi bir dersin alınabilmesi için, önceki yarıyıl
veya yıllarda belirli ders veya derslerin başarılması ön şart olarak kabul edilebilir. Herhangi
bir dersin alınabilmesinde ön şart olan ders veya dersler, ilgili bölümlerin görüşleri alınıp fa-
külte veya yüksekokul yönetim kurullarınca tespit edildikten ve Senato tarafından onaylandık-
tan sonra ilan edilir.

(5) Ders alma ile ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülür:
a) Öğrenci, kayıt sırasında alt sınıflarda hiç almadığı, devamsız veya başarısız olduğu

dersleri öncelikli olarak almak kaydıyla haftada kırk saatlik üst sınırı aşmadan kayıt yenilediği
döneme ait dersleri danışmanının olumlu görüşü ile alabilir.

b) Devam zorunluluğu bulunan derslerin haftalık programda çakışmaması gerekir.
c) Öğrenci; danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm

derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 80 olması şartı ile bulun-
duğu yıl veya yarıyıl programındaki derslerin toplam kredisinin % 20’sine kadar bir üst yarı-
yıldan/yıldan ders alabilir. Öğrenciler, diğer mezuniyet şartlarını taşımak koşuluyla, öğrenim-
lerini normal öğrenim süresinden daha kısa sürede bitirebilirler.

ç) Öğrenci başarısız olduğu, programdan kaldırılmış dersin/derslerin yerine ilgili yö-
netim kurulunun onayladığı aynı krediye sahip başka dersi/dersleri almak zorundadır. Kaldırılan
dersin/derslerin devamını alan öğrenciler için bu derslerin yerine alınacak ders/derslerde devam
şartı aranmaz.

d) Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim bir-
leştirilerek ders yapılan programlar dışında, normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikin-
ci öğretim öğrencileri de normal öğretimden ders alamaz.

e) Öğrenciler, fakülte/yüksekokul ilgili kurullarının karşılıklı olarak uygun görmesi ha-
linde başka fakülte/yüksekokul ve bölümlerdeki dersleri alabilir.

24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Yatay ve dikey geçiş
MADDE 12 – (1) Kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş ve dikey geçiş iş-

lemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.
(2) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların dosya muhteviyatı, belgelerin örneği

alınarak geçiş yaptığı kurumun/birimin yazısı üzerine ilgili birimce dizi pusulası ile birlikte
gönderilir.

Ders muafiyetleri
MADDE 13 – (1) ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, birinci sınıfa kesin kaydını

yaptıran öğrenciler, öğrenime başlayacakları eğitim-öğretim yılının ilk iki haftası içinde baş-
vurmaları halinde, önceden diğer yükseköğretim kurumlarında başardıkları derslerden ilgili
yönetim kurulu kararı ile muaf kabul edilebilirler.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı oldukları
yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için, kayıt
oldukları eğitim-öğretim döneminin başlangıcını izleyen ilk iki hafta içerisinde başvurdukları
takdirde, muafiyet istekleri, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

(3) Açıköğretim fakültelerinden alınan dersler için muafiyet verilmez.
(4) Lisans programı öğrencileri, mezuniyet için gerekli toplam AKTS’nin yüzde 25’in-

den muaf olması durumunda ikinci sınıfa, yüzde 50’sinden muaf olması durumunda üçüncü
sınıfa ve yüzde 75’inden muaf olması durumunda dördüncü sınıfa intibak ettirilir. Önlisans
programı öğrencileri ise mezuniyet için gerekli toplam AKTS’nin yüzde 40’ından muaf olması
durumunda ikinci sınıfa intibak ettirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Not Değerlendirme Esasları ve Ders Tekrarı

Derslere devam
MADDE 14 – (1) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için, o

derse kayıtlı olmaları ve ilk defa alınan derslerin en az %70’ine, uygulama ve/veya laboratu-
varların en az %80’ine devam etmeleri gerekir. Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler yarıyıl
sonu sınavına alınmaz ve bu öğrencilere (F) devamsız harf notu verilir. Bu öğrencilerin listesi
yarıyıl sonu sınavından önce ilan edilir.

(2) Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden,
bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam
şartı aranmaz. Ara sınav, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalarda
devam şartı aranır.

Sınavlar
MADDE 15 – (1) Sınavlar; birinci ara sınav, ikinci ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bü-

tünleme sınavı, tek ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarından oluşur. İkinci ara
sınav dışındaki diğer sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak, dersin özelliği nedeniyle bölümün
önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu sınavın sözlü, hem yazılı hem sözlü veya uygulamalı ya-
pılmasına karar verebilir. Proje, bitirme çalışması ve seminer dersleri için ara sınav yapılmaz.

(2) Sınavlar ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:
a) Birinci ara sınav: Birinci ara sınavın hangi tarihte ve nerede yapılacağı dekanlık veya

müdürlüklerce belirlenir ve ilân edilir. Bir günde ilgili yarıyıla ait en fazla iki dersin ara sınavı
yapılır.

b) İkinci ara sınav: İlgili öğretim elemanınca öğrencinin gelişimini takip edebilmek için
yarıyıl/yıl eğitim-öğretimi süresince ders içerisinde yapılan ödev, proje, laboratuvar uygula-
maları, sunum, kısa sınav/sınavlar, derse katılım, sosyal ve kültürel faaliyetler, saha çalışmaları
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veya benzeri çalışmalar ikinci ara sınav yerine kullanılır. İkinci ara sınav, tek bir yazılı sınav
üzerinden değerlendirilemez. Derse devam zorunluluğu olmayan öğrencinin istemesi halinde
birinci ara sınavdan aldığı not ikinci ara sınav notu yerine kullanılabilir.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl veya
yılsonunda yapılır. Yarıyıl sonu sınavına; kaydını yenilemiş olan ve devam zorunluluğunu ye-
rine getiren öğrenciler girebilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavlarından sonra yapılan ve yarıyıl sonu sınavı
yerine geçen sınavdır. Yarıyıl sonu sınavında başarılı olan öğrenciler bütünleme sınavına giremez.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları
halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile akademik takvimde belirtilen tarihte tek ders sınavına
girerler. Tek ders sınavına, dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.
Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az 60 ise öğrenci başarılı sayılır. Tek
ders sınavına giren öğrenciden ayrıca katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, tek dersi kalan
öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanmak istediği her dönem için kayıt yenilemek zorun-
dadır.

e) Mazeret sınavı: Mazereti nedeniyle birinci ara sınava giremeyen öğrenciler, maze-
retlerinin bitiş tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili birime başvururlar. Ma-
zeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, birinci ara sınav hakkını aynı yarıyıl içinde,
dekanlık veya yüksekokul müdürlüğünce belirlenen ve ilân edilen gün, yer ve saatte kullanırlar.
Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınav hakkı tanınmaz.

f) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ortak zorunlu ya-
bancı dil dersinden veya yabancı dil hazırlık sınıfında okumak durumunda olan öğrenciler için
ilgili dil dersinden yarıyıl başında muafiyet sınavı açılır. Bu sınava ilişkin esaslar Senato tara-
fından belirlenir.

(3) Sınavların yapılacağı yer ve tarihler dekanlıklar veya yüksekokul müdürlüklerince
belirlenip ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır. Ge-
rekli görülen hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile belirlenen ulusal ve
dini bayramlar dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(4) Sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.
(5) Sınavlarda, kopya girişiminde bulunanlar veya kopya girişimine yardım edenler ile

kopya yaptığı ya da yardım ettiği belirlenen öğrenciler o sınavlardan sıfır almış sayılırlar ve
haklarında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Derslerin sınav sonuçları, bütünleme sınavlarının bittiği tarihten itibaren en geç iki
hafta içinde üç nüsha olarak ilgili öğretim elemanı tarafından bağlı olduğu fakülte veya yük-
sekokulun öğrenci işleri bürosuna teslim edilir.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına, notların son ilan tarihinden itibaren beş işgünü

içinde dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunulabilir. İtiraz üzerine
ilgili öğretim elemanı tarafından yapılacak inceleme sonucu hata tespit edilirse, gerekli düzelt-
meler ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinlik kazanır.

Başarı notunun tespiti
MADDE 17 – (1) Başarı notu, ara sınavların ortalamasının % 50’si ile genel sınav no-

tunun % 50’si toplanarak hesaplanır. Öğrencinin, genel sınavda en az 50 almak koşuluyla genel
sınav sonunda ilgili dersten başarılı sayılması için not ortalamasının en az 60 olması gerekir.
Bu not 4’lük sistemdeki karşılığı ve harf notu ile birlikte ilan edilir.
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(2) 100 üzerinden alınan puanların 4’lük karşılıkları ve harf notları, aşağıdaki Batman
Üniversitesi 100’lük Sistemdeki Notların 4’lük Sistemdeki ve Harf Sistemindeki Karşılıkları
tablosuna göre yapılır.

a)

(3) Yukarıdaki harf notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:
a) AA, BA, BB, CB, CC: Başarılı.
b) FF: Başarısız ve ortalama hesaplamalarına sıfır olarak katılır.
c) F: Devamsız veya uygulamadan başarısız olması nedeniyle genel sınava girme hakkı

yok.
ç) G (Geçer): Kredisiz derslerde başarılı.
d) K (Geçmez): Kredisiz derslerde başarısız.
e) M (Muaf): Öğrencinin gelmiş olduğu kurumda başarmış olduğu ders.
Ağırlıklı not ve ağırlıklı not ortalaması
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin başarı durumları, derslerden almış oldukları notlar ve

derslerin AKTS’si ile hesaplanır. Bu durumda:
a) Bir dersin AKTS’si ile o dersten alınan notun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı

notudur.
b) Öğrencinin o dönem kaydolduğu tüm derslerin ağırlıklı notlarının toplamının aynı

derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile dönem/yıl ağırlıklı not ortalaması elde edilir. Bölme
işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülür. Sonuçlarda virgülden sonraki üçüncü hane beşten
küçükse sıfıra, beş veya daha büyükse artırılmış şekilde yuvarlanarak iki hane olarak tespit
edilir.

c) Öğrencinin bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasından itibaren aldığı bütün ders-
lerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesi ile genel ağır-
lıklı not ortalaması elde edilir. Genel ağırlıklı not ortalaması hesaplamasında öğrencinin tekrar
ettiği derslerden aldığı son notu dikkate alınır.

ç) Öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalaması,
mezuniyet ağırlıklı not ortalamasıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mezuniyet, Kayıt Dondurma ve Öğrenci Değişimi

Mezuniyet
MADDE 19 – (1) Öğrencilerin mezun olabilmesi için; bu Yönetmelikte belirtilen ko-

şulları ve kayıtlı bulundukları eğitim öğretim programları için ilgili kurullarca belirlenen yü-
kümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(2) Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu
tarihe kadar tek ders, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi/tezi, arazi çalışması ve ben-
zeri sebeplerle mezun olamayan öğrenciler; tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalış-
maların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur.
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Diplomalar ve geçici mezuniyet belgesi
MADDE 20 – (1) Mezun olmayı hak eden öğrencilere, o programın diploması verilir.

Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici me-
zuniyet belgesi verilebilir. Diplomaların şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Üniversite tara-
fından belirlenir.

(2) Diplomalarını kaybeden öğrencilere ikinci nüsha olduğu ve baskı sayısı belirtilmek
koşuluyla, yeniden diploma düzenlenir.

(3) Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara
istemeleri halinde ön lisans diploması verilir. Önlisans diploması alanların Üniversite ile ilişiği
kesilmiş sayılır.

(4) Öğrencilere mezuniyet belgesi ve diploma verilmesi için, öğrencilerin katkı payı
veya öğrenim ücreti ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve öğrenci kimliklerini
geri vermeleri zorunludur.

Diploma onur öğrencileri
MADDE 21 – (1) Ön lisans veya lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not

ortalaması 90 ve üstü olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak, 80-89 olan öğrenciler onur
öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu husus transkriptlerinde ve diploma eklerinde belirtilir.

Kayıt dondurma
MADDE 22 – (1) Öğrenciler; önemli nedenleri veya eğitim-öğretimlerine katkıda bu-

lunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkmasını belgelen-
dirmek şartıyla, ilgili yönetim kurulu kararı ile bir defada bir ya da iki yarıyıla kadar olmak
üzere, öğrenim süresi boyunca en fazla dört yarıyıl/iki yıl kayıt dondurabilir. Bu şekilde kayıt
donduran öğrenci, kayıt dondurduğu yarıyıl/yılda öğrenimine devam edemez ve kayıt dondur-
duğu yarıyılı/yılı izleyen sınav dönemindeki sınavlara ve bütünleme sınavlarına giremez.

Kayıt dondurma nedenleri
MADDE 23 – (1) Kayıt dondurma nedenleri şunlardır:
a) Öğrencinin bir yarıyıl kayıt dondurma verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan sağ-

lık raporu almış olması.
b) Öğrencinin askere alınması.
c) Beklenmedik şekilde ortaya çıkan ve öğrencinin öğrenimini engelleyecek yakınları-

nın ölümü, tabii afet veya benzeri durumlar ile ekonomik güçlükler.
ç) Yurt dışında öğrenim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında gö-

revlendirilmeleri.
d) Haklarındaki tutukluluk halleri kalkmış olan öğrencilerin geriye dönük tüm tutuklu-

luk süresi.
e) Öğrencinin hükümlü olması durumunda, hükümlülük süresi.
Kayıt dondurma başvurusu
MADDE 24 – (1) Kayıt dondurma başvurusu, bir dilekçe ve istenen belgelerle birlikte

ilgili birime yapılır. Kayıt dondurma işlemi, ilgili yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir ve il-
gili birim tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve öğrenciye bildirilir.

(2) Kayıt dondurma başvurusu ilgili yarıyılın ilk iki haftası içerisinde yapılır. Ani has-
talık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme ko-
nulmaz.

İzin
MADDE 25 – (1) Kültürel ve sportif faaliyetlere Üniversite adına katılacaklar ile 3289

sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine
göre yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmaları
Rektörlükçe uygun görülerek görevlendirilen öğrenciler, görevlendirilme süresi içerisinde gi-
remedikleri ders veya ara sınavlar için izinli sayılır.
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Öğrenci değişimi
MADDE 26 – (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki bir üniversite arasında ya-

pılan anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki
üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu
süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğren-
cinin gideceği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve bu derslerin hangi derslere eş-
değer sayılacağına değişim koordinatörünün önerisi ile ilgili bölüm başkanlığı karar verir. Öğ-
rencinin değişim programında aldığı derslere ait notların karşılığına, ilgili bölümün teklifi üze-
rine ilgili yönetim kurulu karar verir. Bu derslerden alınan notlar öğrenci kütüğüne işlenir ve
akademik ortalamaya katılır.

(2) Öğrenci değişim programı kapsamında, yurt dışındaki üniversitelerden gelen öğ-
rencilere de Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve al-
dıkları dersler için kendilerine not döküm belgesi (transkript) verilir.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 27 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin yükseköğretim kurumuna kayıt sıra-

sında bildirdiği adrese taahhütlü olarak yapılmak veya tebliğ ilgili yükseköğretim kurumunda
ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu
ilgili birime bildirmemiş bulunan veya vermiş oldukları adreste eksiklik veya yanlışlık olan
öğrencilerin yükseköğretim kurumundaki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde
kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

İlişik kesme
MADDE 28 – (1) Öğrencinin üniversite ile ilişiği kendi isteği veya Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkar-
ma cezası almış olması durumunda kesilir.

(2) İlişiği kesilenlere, isterlerse bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumunu gös-
teren bir belge verilir. İlişiği kesilen öğrenciye lise diplomasının aslı, fotokopisi alınmak sure-
tiyle geri verilir.

(3) İlişiği kesilen öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edil-
mez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK, Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 30 – (1) 11/4/2009 tarihli ve 27197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Batman

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı sonu itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tasfiye sürecinde olan Teknik Eğitim Fakültesi öğrencileri

hariç, Batman Üniversitesine kayıtlı olan tüm öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe

girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Kafkas Üniversitesinden:
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kafkas
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Bir öğrenci yarıyıl/yılda alınan bir dersin teorik saatlerinin %70’ine, uygulama,
laboratuvar ve atölye çalışmalarının %80’ine, Dil Hazırlık Sınıflarında ise teorik saatlerinin
%80’ine devam etmek zorundadır.  Aksi halde ilgili derse devam etmemiş sayılır, yarıyıl/yıl-
sonu ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve başarısız olarak değerlendirilir. Bu sınavlara girmiş
olsa dahi sınavı iptal edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki  şekilde değiştirilmiştir.

“b) Teorik derslerin Dil Hazırlık Sınıflarında %80’ine, diğerlerinde %70’ine, uygula-
ma/laboratuvarın %80’ine katılmış,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – (1) Yabancı dille eğitim veren hazırlık sınıfları ve ortak zorunlu yabancı

dil dersleri ile Senatoca belirlenen diğer derslerden, her eğitim-öğretim yılı başında Üniversite
tarafından bir muafiyet sınavı açılır. Bu sınavda başarı için, öğrencinin hazırlık sınıfı muafiyet
sınavından 65, ortak zorunlu yabancı dil dersi ve muafiyet sınavı yapılan diğer derslerden ise
60 alması zorunludur. Bu sınavlarda başarılı olunması durumunda alınan notlar öğrencinin kar-
nesine (M) muaf olarak işlenir. Başarısız olunması durumunda alınan notun herhangi bir hükmü
yoktur ve öğrencinin karnesine işlenmez.

(2) Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler,
akademik yıl başlamadan önce yeterlik ve düzey belirleme sınavına girerler. Bu sınavda 65 ve
üstü başarı gösterenler yabancı dil hazırlık programı eğitiminden muaf tutulur. Bu puanın al-
tında not alanlardan puan aralığı 0-30 olanlar A1.1 başlangıç, 31-49 olanlar A1.2 başlangıç
orta, 50-64 olanlar ise A2 orta düzey gruba yerleştirilir.

(3) Merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya
Üniversiteler arası Kurul tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası ya-
bancı dil sınavlarının birinden 65 ve üzeri veya geçer puan aldığını belgeleyenler yabancı dil
hazırlık programı eğitiminden, 50 ve üzeri veya geçer puan aldığını belgeleyenler de ortak zo-
runlu yabancı dil derslerinden muaf tutulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/8/2012 28395

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 18/2/2013 28563
2- 11/4/2013 28615
3- 24/6/2014 29040

24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Kırklareli Üniversitesinden:
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

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

ve tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta
yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama
faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde

yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yet-
kinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) Enstitü: Kırklareli Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan ens-

titüleri,
ç) EABD/EASD: Enstitü anabilim dalını/enstitü anasanat dalını,
d) Enstitü kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları

ve enstitüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten
anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

e) Enstitü yönetim kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yar-
dımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim
üyesinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-
re enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerince hazırlanacak proje ça-
lışmasını,

ğ) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan lisansüstü eği-
tim-öğretim programını,

h) Lisansüstü uzaktan eğitim programı: Bilişim teknolojileri destekli internet aracılığı
ile gerçekleştirilen lisansüstü eğitim programını,

ı) Program: Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik unvanlarına yönelik belirli sayıda
ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora/sanatta yeterlik, tez ve uygulamaları-
nı,

i) Rektörlük: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünü,
j) Senato: Kırklareli Üniversitesi Senatosunu,
k) Tez: En az 36 AKTS karşılığı olan, tezli yüksek lisans ve sanatta yeterlik eserini,72

AKTS karşılığı olan doktora tez çalışmasını,
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l) Uzmanlık alan ve seminer dersi: Her öğretim elemanının, danışmanlık yapmakta ol-
duğu lisansüstü öğrencisine verdiği dersi,

m) Üniversite (KLÜ): Kırklareli Üniversitesini,
n) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,
o) Üniversite: Kırklareli Üniversitesini,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar

Öğretim dili
MADDE 5 – (1) Enstitülerde öğretim dili Türkçe’dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde,

EK’nin önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir.
(2) Ders, uygulama ve sınavların yabancı dilde yapılabilmesi için ilgili öğretim üyele-

rinin, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurum-
larında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

Program ve yeni ders açılması, ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Enstitü ve bir EABD/EASD bünyesinde lisansüstü programı YÖK’ün

belirlemiş olduğu lisansüstü program açma ölçütlerine uygun olmak koşuluyla, 3/3/1983 tarihli
ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teş-
kilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi,
bölüm kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK’ün onayı ile açılır.

(2) Bir lisansüstü programın açılmasında görev alan öğretim üyelerine ilişkin konular
YÖK mevzuatına tabidir.

(3) Bir EABD/EASD’de açılması düşünülen yeni bir ders için, dersi verecek öğretim
elemanı; dersin içeriği, gerekçesi ve kaynaklarını içeren müracaatını EABD/EASD başkanlı-
ğına yapar. EABD/EASD başkanlığının teklifi ve bölüm kurulu kararı sonrasında en geç mayıs
ayı sonuna kadar ilgili enstitülere teklif edilen dersler EK’nin uygun görüşü ve Senato onayı
ile açılır.

(4) EABD/EASD’de bir yarıyılda açılacak ders ve dersi verecek öğretim üyelerinin gö-
revlendirilmeleri; ilgili bölüm kurulu kararı, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun onayı ile ger-
çekleşir.

(5) EABD/EASD’de ders verecek öğretim üyelerinin görevlendirme değişiklikleri; ilgili
bölüm kurulu kararı, EYK’nin uygun görüşü ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile gerçek-
leşir.

(6) EABD/EASD önerisi, EK’nin uygun görüşü ve Senatonun onayı ile bazı dersler sa-
dece uzaktan öğretim veya hem uzaktan hem de örgün öğretim yoluyla yürütülebilir. Bu konu
ile ilgili uygulamalar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre yapılır.

(7) Enstitülerde lisans (Bilimsel hazırlık), yüksek lisans ve doktora programlarında aynı
isim veya içerikle ders açılamaz. Alınması gereken ders, dersin açık olduğu programdan alınır.

Lisansüstü programların kontenjanı, başvuru ilanı ve öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Öğrenci kabulü; ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen hü-

kümler çerçevesinde yapılır.
(2) Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, ilgili EABD/EASD başkanlığının

teklifi, EK kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Her dönem için yeni öğrenci kontenjanları ilgili
EABD/EASD’deki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri dikkate alınarak tespit edilir.
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(3) Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler ara-
cılığı ile duyurulur. Ayrıca öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları,
gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafın-
dan enstitünün internet sayfasında duyurulur.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirme-
lerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Bilim, sanat ve mülakat sınavı jürilerinin belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Sınav jürileri; ilan edilen her program için, ilgili EABD/EASD baş-

kanlığının önereceği beş öğretim üyesi arasından EYK tarafından belirlenen üç asil iki yedek
üyeden oluşur.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları EABD/EASD dı-

şındaki programlardan almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla EABD/EASD’nin
uygun görüşü ve EYK onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı, EABD/EASD’nin önerisi, EYK’nin uygun görüşü ve
Senatonun onayı ile belirlenir.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini

artırmak isteyenler, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ve EYK’nin onayı ile lisansüstü
derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci kabulüne ilişkin olarak, ilgili YÖK
mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Yurt içindeki veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda li-

sansüstü programlarda kayıtlı Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerin, yatay geçiş
ile kabulüne ilişkin olarak, ilgili YÖK mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uy-
gulanır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 12 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulüne ilişkin olarak, ilgili YÖK

mevzuat hükümleri ve Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Özel şartlı öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Engelli ve birinci derece şehit yakınlarının ilgili programlara kabu-

lünde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır.
Katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 14 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve kayıtlı öğrenciler,

güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, katkı payı ve/veya
öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
meyen ve mazeretleri ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmeyen öğrenciler o dönem
için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Katkı payı ve öğrenim ücretinde
ilgili YÖK mevzuatı esas alınır.

Kayıt, kayıt yenileme, derslerin açılması, ders değiştirme, kredi aktarma ve ders
muafiyeti, farklı üniversiteden, enstitüden ders alma

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı elde eden adaylar ile öğrenime
devam eden öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları ders ya da
derslerin açılmaması durumu, kredi aktarma ve ders muafiyetleri, farklı üniversiteden/enstitü-
den ders alma durumları akademik takvimde belirlenen süre içinde Senatonun belirlediği esas-
lara göre yürütülür.
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Danışman ve proje danışmanı belirleme, ortak (eş) danışman atama, danışman,
proje danışmanı değişikliği

MADDE 16 – (1) Danışman ve/veya proje danışmanı belirleme, ortak (eş) danışman
atama ve danışman/proje danışmanı değişikliğiyle ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara
göre yürütülür.

Tez, proje çalışması, yazım dili
MADDE 17 – (1) Tez/proje yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; enstitülerce ha-

zırlanıp Senato tarafından onaylanan Tez Yazım Kılavuzu ve Proje Yazım Kılavuzunda belirtilir.
Tezler, Türkçe ve/veya İngilizce yazılır. Gerekli görülen hallerde ilgili EABD/EASD’nin öne-
risi, EK ve Senatonun onayı ile tezin bir başka dilde de yazılmasına karar verilebilir.

Değerlendirme
MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim

elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla
ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim
elemanının sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre
yürütülür.

a)

Genel ağırlıklı not ortalaması ve yükseltilmesi
MADDE 19 – (1) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu

katsayısının AKTS kredisi ile çarpılmasından bulunan sonucun toplam AKTS kredisine bö-
lünmesi yolu ile bulunacak değerdir.
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(2) Genel ağırlıklı not ortalaması hesabında virgülden sonra üç haneli işlem yürütülür
ve gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonraki üçüncü hane 0-4
ise aşağı, 5-9 ise yukarı yuvarlama yapılır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son
not geçerlidir.

(4) Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması başarı notu (S) ile değerlendi-
rilir. Uzmanlık alan dersi/dönem projesi ve tez çalışması devam etmesi durumunda (DE) notu
ile gösterilir. Uzmanlık alan dersinin başarı değerlendirmesi ve uygulaması, Senato tarafından
belirlenecek esaslara göre yürütülür.

Kayıt silme
MADDE 20 – (1) Aşağıdaki durumlarda öğrencinin kaydı EYK kararıyla silinir ve öde-

miş olduğu katkı payı ve öğrenim giderleri iade edilmez.
a) Kendi isteği ile kaydının silinmesini istediğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda,
b) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alması durumunda.

(2) Kaydı silinen öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Disiplin
MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrenciye bilimsel araştırma

yapma becerisinin yanında bilgiye erişme, değerlendirme, yorumlama, eleştiri ve çözüm önerisi
getirebilme yetkinliğini kazandırmaktır.

Ders ve avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü
MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programı, 90 AKTS krediden az olmamak koşu-

luyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile seminer çalışması
ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde seminer dersi kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) AKTS kredi ve değerlendirme Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür.
(4) Öğrencinin lisans öğretiminde başarılı olduğu dersler lisansüstü öğretiminde ders

yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans yapan öğrencinin; tez aşamasına geçebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den az olamaz. Öğrenci, ortalama şartını sağlayıncaya kadar
tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür.

Süre
MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı ya-

rıyıldır. Ancak öğrenci; ilk iki yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak ve en az bir yarıyılını
tez çalışmasında geçirmek kaydıyla üç yarıyılda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, uzmanlık alan dersi ve
tez savunma sınavından da başarılı olamayan öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı
veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders
veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.
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Yüksek lisans tez konusunun belirlenmesi, değiştirilmesi
MADDE 26 – (1) Tez konusu belirleme: Öğrenci 60 AKTS ders kredisini tamamladık-

tan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler arasında tez konusunu belirleyerek danışmanın
onayını taşıyan tez öneri formunu EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kararı
ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği: Akademik takvimde belirtilen sürede, danışmanın onayını
taşıyan tez öneri formunu öğrenci EABD/EASD başkanlığına teslim eder. EABD/EASD kararı
ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Tez konusu EYK kararı ile değiştirilen öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar
tarihini takip eden en az altı ay içinde tezini teslim edemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 27 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitülerinde güz ve bahar yarıyılı

içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak,

c) Senato tarafından belirlenecek olan yüksek lisans yayın koşullarını sağlamak 
zorundadır.
Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 28 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile atanır. Jüri, biri öğ-

rencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içinden veya dışından başka bir anabilim dalın-
dan olmak üzere en az doktor unvanlı üç veya beş kişiden oluşur.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim
formu ile danışman hariç EABD/EASD içinden üç, EABD/EASD dışından iki olmak üzere
toplam beş öğretim üyesi ismi önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride
görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek
üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile danışman ve ortak (eş) da-
nışman hariç EABD/EASD içinden dört, EABD/EASD dışından üç olmak üzere toplam yedi
öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK, EABD/EASD tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakıl-
maksızın savunma jürisini oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin
tez konusunun uyumlu olması gözetilir.

d) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüsünde tez yazım kılavuzuna
uygun olarak yazılmayan tezler için EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

yedi gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak, öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde tez danışmanına ve enstitü mü-
dürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya
mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD
başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders ve-
rilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, danışmanın önerisi ve enstitü
onayı ile belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.
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ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Tez, oybirliği/oyçokluğu ile başarılı/başarısız veya düzeltme olarak de-
ğerlendirilir. Bu karar danışman öğretim elemanı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

e) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunup mezuniyet not ortalaması şartını sağ-
layan öğrencinin, tez savunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, şekil şartları yerine
getirilmiş üç adet ciltlenmiş tezi ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet tez CD’si ve YÖK
tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim etmesi gerekir. Aksi
halde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

f) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla üç
ay süre tanınır. Öğrenci düzeltme sınavı tarihinden en geç yedi gün önce düzeltme kararı veren
jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

g) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrenci için, EYK kararı ve ilgili EABD/EASD
başkanlığı kararı ile yeni bir danışman önerisi istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi
yapılan öğrenci yeni danışmanı olan öğretim elemanı ile yeni bir tez konusu belirler.

ğ) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan
öğrenci için, EYK kararı ve ilgili EABD/EASD başkanlığı kararı ile yeni bir danışman önerisi
istenir. EYK kararı ile danışman atama işlemi yapılan öğrenci yeni danışmanı olan öğretim
elemanı ile yeni bir tez konusunu belirler.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın,
tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 29 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin üç adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş üç adet
kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder. Tez teslim şartlarını yerine getiren öğrencinin tezi EYK’de görüşülür. EYK kararı ile öğ-
renci, yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD/EASD’de da-
lındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası yazılır ve
diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya diploma eki
verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı

Amaç
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans programları ikinci öğretim ve uzaktan öğretim olarak yürütülür. Uzaktan öğretim
lisansüstü programları, ilgili mevzuat ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Ders ve avrupa kredi transfer sistemi kredi yükü
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; 90 AKTS krediden az olmamak ko-

şuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile proje çalışma-
sından oluşur.
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(2) AKTS kredi ve değerlendirme Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
(3) Öğrencinin lisans ve lisansüstü eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans yapan öğrencinin; mezun olabilmesi için ağır-

lıklı genel not ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalaması 2.50’den
az olan öğrenciler proje dersinden başarılı olsalar dahi proje yeterlik sınavına giremez. Öğren-
ciler, ortalama şartını sağlayıncaya kadar tekrar aynı dersleri veya yeni dersler almakla yüküm-
lüdür.

Süre
MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için azami süre altı

yarıyıldır. Ancak öğrenci; üçüncü yarıyılda AKTS kredi yükünü tamamlamak, proje ve yeterlik
sınavında başarılı olmak kaydıyla en erken üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan veya proje ve yeterlik
sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya proje ha-
zırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Proje çalışma konusu belirlenmesi ve değiştirilmesi
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı

yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.
(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak

şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.
Proje yeterlik sınavının sonuçlanması
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken üçüncü yarıyıl

sonunda proje savunma sınavına alınır. Öğrenci, proje çalışmasında elde edilen sonuçları, Se-
nato tarafından belirlenen Proje Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazmakla yükümlüdür.

(2) Öğrenci projesini; ilgili enstitüye, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde
belirlenen tarihlerde, üç adet spiral ciltli olarak teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmakla yükümlüdür.

(3) Proje sınavından başarılı bulunan öğrenci AKTS kredisi yükünü tamamlamak kay-
dıyla jüri önünde yeterlik sınavına girer. Yeterlik sınavı sözlü olarak yapılır.

Proje Savunma ve Yeterlik Sınavı
MADDE 36 – (1) Proje savunma sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) EABD/EASD başkanlığı teklifi ile EYK tarafından oluşturulmuş, biri öğrencinin

proje danışmanı olmak üzere üç kişilik jüri önünde akademik takvimde belirtilen proje savunma
sınavı tarihinde yapılır.

b) Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, salt çoğunlukla pro-
jeyi başarı notu ile başarılı veya başarısız olarak değerlendirir. Bu karar jüri başkanı tarafından
proje savunma sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

c) Projesi, savunma sınavından başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet için gerekli not or-
talaması şartını sağladığı takdirde aynı jüri önünde yeterlik sınavına alınır.

ç) Projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili
EABD/EASD başkanlığından yeni bir proje danışmanı önerisi istenir. EYK kararı ile proje da-
nışmanı atama işlemi yapılan öğrenci yeni proje danışmanı öğretim elemanı ile yeni bir proje
konusunu belirler. Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırıl-
maksızın, proje hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.
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(2) Yeterlik sınavı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:
a) Proje dersi dahil alınan bütün derslerin başarı ile tamamlanmasından ve mezuniyet

not ortalaması şartı sağlandıktan sonra, EYK tarafından oluşturulan, biri öğrencinin proje da-
nışmanı olmak üzere üç kişilik jüri huzurunda yapılır.

b) Sonuç, jüri başkanı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir.

c) Yeterlik sınavında başarısız olup, azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik hak-
larından yararlandırılmaksızın, takip eden yarıyılda öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti
ödenmesi koşulu ile akademik takvimde belirtilen yeterlik sınav tarihlerinde yeterlik sınavı
tekrarlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 37 – (1) Proje savunma ve yeterlik sınavından başarılı olan öğrenci, proje sa-

vunma sınav tarihini takip eden iki ay içerisinde, elektronik ortamda kaydedilmiş bir adet proje
CD’sini enstitüye teslim eder. Aksi halde mezuniyet işlemleri yapılmaz. Öğrenci EYK kararı
ile yüksek lisans derecesi almaya hak kazanır.

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

(3) Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik numarası ya-
zılır ve diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya diploma
eki verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç
MADDE 38 – (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 çalışması sonunda
hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yön-
temi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 39 – (1) Doktora programı; 180 AKTS krediden az olmamak koşuluyla,

EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uz-
manlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

(2) AKTS kredi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler üst öğrenimde

ders yüküne ve kredisine sayılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 40 – (1) Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı

genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci ye-
terlik sınavına giremez, ortalama şartını sağlayana kadar tekrar veya yeni ders almakla yüküm-
lüdür.

Süre
MADDE 41 – (1) Doktora programını tamamlamak için azami süre on iki yarıyıldır.

En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir doktora programı daha erken de tamamlanabilir.
Ancak; tez önerisinden sonra en az üç tez izleme sınavından başarılı olan ve Senato esaslarında
belirtilen şartları yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.

(2) Azami süre sonunda AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, Yeterlik sınavı, tez iz-
leme sınavları ve tez savunma sınavından başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait
öğrenci katkı payı ücretlerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın,
ders veya tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.
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Yeterlik sınavı
MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı
ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EABD Başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim
üyeleri arasından önerilen ve EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi
tarafından düzenlenir ve yürütülür.

(4) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip olmak kaydıyla
ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Doktora yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK
kararı ile kesinleşir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sınavlardan
başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci yeterlik sınavından başarısız
sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı ve sözlü olmak üzere
her iki sınav da tekrarlanır.

(7) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını iz-
leyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden
başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde
daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar ye-
terlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur. Bu süreç sonunda ye-
niden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim elemanına ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz
bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan
jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni
danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi
MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-
nışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-
maksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından ya-
pılır. Ortak (eş) danışmanın olması durumunda, ortak (eş) danışman dilerse komite toplantıla-
rına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlı-
ğının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tari-

hinden itibaren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma pla-
nını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden en az
yedi gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde,
farklı bir danışman ile devam etmek isteyen öğrenci ise en geç altı ay içerisinde tekrar tez öne-
risi savunma sınavına girebilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye
tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EABD başkanlığının önerisi ve EYK

kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.
Tez izleme sınavları
MADDE 45 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

kez toplanır. Bu toplantıların birincisi ocak-haziran, ikincisi temmuz-aralık ayları arasında ya-
pılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine

verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden en az yedi gün
önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız
sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı
talebi, EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme
komitesi atanır.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, Komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde
EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışmanı ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez iz-
leme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez iz-
leme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.
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Doktora tezinin sonuçlanması
MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini ensti-

tüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Senato tarafından belirlenecek olan doktora yayın koşullarını sağlamak
zorundadır.
Tez savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 47 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin

tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
munun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden, ortak (eş) danışmanın yer alması durumunda
yedi kişiden oluşur.

b) Jürinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğrencinin tez izleme komitesi sabit
olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere top-
lam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride yer alabilir. Jüriyi belirlemek
üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi ve ortak
(eş) danışman öğretim elemanı sabit olmak üzere üniversite içinden üç, farklı yükseköğretim
kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gözetilir.

d) Sosyal Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri enstitüsünde Tez Yazım Kılavu-
zuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

on beş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde danışmana ve ilgili enstitü mü-
dürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya
mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD/EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders veril-
mez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, danışmanın önerisi, enstitü
onayı ile belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Tez, oybirliği/oyçokluğu ile başarılı/başarısız veya düzeltme olarak de-
ğerlendirilir. Danışman öğretim elemanı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde
jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tu-
tanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD baş-
kanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir.
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g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EABD başkanlığından yeni bir danışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluş-
turulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilerin, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın,
tez hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Doktora diploması
MADDE 48 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet
kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğ-
renci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EABD’deki programın onay-
lanmış adı bulunur. Ayrıca diplomaya mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C. kimlik num-
arası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dökümü veya
diploma eki verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç
MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma

yapmayı ve sanat/tasarım dalında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme ye-
teneği kazandırmayı ve öğrencinin kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi
olmasını amaçlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak olan tezin ve birlikte sunu-
lacak olan sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil gibi uygulamalı ça-
lışmaların; sanat/tasarım dalına yenilik getirme ve/veya yeni bir sanatsal yöntem geliştirme
ve/veya bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine ge-
tirmesi gerekir.

Ders ve kredi yükü
MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programı; 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla,

EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik dersler ile her yarıyıl alınacak uzmanlık
alan dersi, yeterlik ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) AKTS kredisi ve değerlendirme esasları Senato tarafından belirlenir.
(3) Öğrencinin lisans ve yüksek lisans eğitiminde başarılı olduğu dersler sanatta yeterlik

kredisine sayılmaz.
Başarı denetlemesi
MADDE 51 – (1) Sanatta yeterlik yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için

ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci
yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel
ağırlıklı not ortalaması 3.00’dan az olamaz. Tez savunma sınavı sonunda ortalama şartını sağ-
layamayan öğrenci tez savunma sınavından başarısız sayılır.

Süre
MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlamak için azami süre on iki ya-

rıyıldır. En az dört yarıyılı tez süresi olmak üzere bir sanatta yeterlik programı daha erken de
tamamlanabilir. Ancak; tez öneri savunma sınavından sonra en az üç tez izleme sınavından ba-
şarılı olan ve yayın şartını yerine getiren öğrenci tezini teslim edebilir.
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(2) Azami süre sonunda alması gereken AKTS kredi yükünü tamamlayamayan, yeterlik
sınavı, tez izleme sınavları ve tez ve/veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların-
dan başarılı olamayan bir öğrencinin, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücret-
lerini ödemek koşuluyla öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, ders veya tez hazırlama
hakkı verilerek öğrencilik statüsü devam eder.

Yeterlik sınavı
MADDE 53 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik

çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Derslerini başarı
ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları mart-nisan ve ekim-kasım aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik
takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih
dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Yeterlik sınavları, EASD başkanlığı tarafından ilgili EASD’de görev yapan öğretim
üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik sanatta yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Sanatta yeterlik komitesinin görev süresi üç yıldır.

(4) Sanatta yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek ama-
cıyla, en az biri Üniversite dışından ve en az Yrd. Doç. Dr. unvanına sahip olmak kaydıyla
ilgili alandan beş kişilik sınav jürisini teşkil eder. Sanatta yeterlik jürisi, her öğrenci için EYK
kararı ile kesinleşir.

(5) Yeterlik Sınavı, ilgili sanat dallarının özelliklerine göre; yazılı, sözlü ve uygulamalı
olarak üç bölüm halinde yapılır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her üç sınavdan da yüz üze-
rinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(6) Bu sınavlardan herhangi birinde başarısız olan öğrenci sanatta yeterlik sınavından
başarısız sayılır ve takip eden yeterlik sınavı döneminde aynı jüri önünde yazılı, sözlü ve uy-
gulamalı olmak üzere her üç sınavı da tekrarlanır.

(7) Sanatta yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç
gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(8) İkinci defa sanatta yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu ders-
lerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değe-
rinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar
sanatta yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur. Bu süreç so-
nunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

(9) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından
önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir
şekilde sanatta yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunma-
yan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile
yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

Tez izleme komitesi
MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi,

ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde
bir tez izleme komitesi oluşturulur.
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(2) Tez İzleme Komitesi, EASD Başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, da-
nışmanından başka ilgili EASD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakıl-
maksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

(3) Tez öneri savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları bu komite tarafından yapılır.
Ortak (eş) danışmanın olması durumunda, ortak (eş) danışman komite toplantılarına katılabi-
lir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EASD başkanlı-
ğının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunma sınavı
MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihinden iti-

baren en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kap-
sayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün
önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi
gün önce enstitüye danışman tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş
sayılır.

(5) Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içerisinde,
farklı bir danışman ile devam edecek öğrenci en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi vere-
bilir.

(6) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-
ğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç (3) gün içinde ilgili ens-
titüye tutanak ve tez öneri raporu ile birlikte bildirilir.

(7) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.
(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrenci için, EASD başkanlığının önerisi ve EYK

kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme komitesi atanır.
Tez izleme sınavları
MADDE 56 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki

kez toplanır. Bu toplantıların birincisi ocak-haziran, ikincisi temmuz-aralık ayları arasında ya-
pılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.
(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komite üyelerine

verilmek üzere enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların
özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce
enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından
başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor
sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız
sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılma-
yarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci için enstitünün yazılı
talebi, EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile yeni bir danışman ve/veya tez izleme
komitesi atanır.
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(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden
tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite
konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Komite üyelerinin imzalarını taşıyan rapor
EYK tarafından incelenir ve tez konusu değişikliği EYK kararı ile uygun görüldüğü takdirde
EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez öneri savunma sınavına girer.

(9) Başarısızlıktan dolayı danışman ve/veya tez izleme komitesi değişen veya tez izleme
komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme
sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

Sanatta yeterlik tezinin sonuçlanması
MADDE 57 – (1) Sanata yeterlik tezinin sonuçlandırılması için öğrenci;
a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak,
b) Yeterlik sınavını takip eden en erken dört yarıyıl tamamlandıktan sonra tezini ensti-

tüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak,
c) Senato tarafından belirlenen sanatta yeterlik yayın koşullarını sağlamak
zorundadır.
Sanatta yeterlik savunma jürisi ve tez savunma sınavı
MADDE 58 – (1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:
a) Jüri, ilgili EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin

tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kuru-
mundan olmak üzere beş kişiden, ortak (eş) danışmanın yer alması durumunda yedi kişiden
oluşur.

b) Sanatta yeterlik tez savunma jürisinin beş kişiden oluşması durumunda üçü öğren-
cinin tez izleme komitesi sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı bir yükseköğretim ku-
rumundan üç olmak üzere toplam altı öğretim üyesi ismi önerilir.

c) Yedi kişiden oluşan jürilerde ortak (eş) danışman jüride yer alabilir. Tez savunma jü-
risini belirlemek üzere, ilgili EASD başkanlığı enstitüye, üçü öğrencinin tez izleme komitesi
ve ortak (eş) danışman öğretim elemanı sabit olmak üzere Üniversite içinden üç, farklı yük-
seköğretim kurumundan dört olmak üzere toplam yedi öğretim üyesi ismi önerir.

ç) EYK önerilen öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakmaksızın savunma jürisini
oluşturur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu ol-
ması gerekir.

d) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma
jürileri oluşturulmaz.

(2) Tez savunma sınavıyla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken

on beş gün, en geç kırk beş gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
b) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin ken-

dilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı
olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK
tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EASD başkanlığının önerisi ve EYK
kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

c) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav
tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, danışmanın önerisi, enstitü
onayı ile belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır.

ç) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölüm-
lerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.
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d) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını başarı
notu ile değerlendirir. Tez, oybirliği/oyçokluğu ile başarılı/başarısız veya düzeltme olarak de-
ğerlendirilir. Danışman öğretim elemanı tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde
jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tu-
tanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

e) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı
ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye
tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

f) Düzeltme kararı sonrasında belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan
ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD baş-
kanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir danışman önerilmesi istenir.

g) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan
öğrenci için, EYK kararı ile ilgili EASD başkanlığından bölüm kurulu kararı ile yeni bir da-
nışman önerilmesi istenir.

ğ) EYK kararı ile yeni danışman atama işlemi yapılan öğrencinin EYK kararı tarihinden
itibaren en geç bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesinin oluş-
turulmasından sonra öğrenci en geç altı ay içerisinde tez öneri savunma sınavına alınır.

h) Azami süreyi dolduran öğrencilere, öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın, tez
hazırlama hakkı verilerek öğrencilik statüleri devam ettirilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 59 – (1) Tezi kabul edilen öğrenci; tez savunma sınav tarihini takip eden iki

ay içerisinde, tezinin dört adet ciltlenmiş kopyası ile elektronik ortamda kaydedilmiş dört adet
kopyasını ve YÖK tarafından istenen belge ve dokümanları tamamlayarak enstitüye teslim
eder. Tez teslim şartını yerine getiren öğrencinin tezi Senatoya gönderilir. Senato kararı ile öğ-
renci doktora derecesi almaya hak kazanır.

(2) Sanatta yeterlik diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu EASD’deki progra-
mın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diplomada mezuniyet tarihi, diploma numarası ve T.C.
kimlik numarası yazılır. Diploma ile birlikte program süresince almış olduğu derslerin not dö-
kümü veya diploma eki verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat
MADDE 60 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda ilgili enstitü tarafından

yapılan ilanlar öğrencinin şahsına yapılmış sayılır. Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemler,
ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle de-
ğiştirilen posta ve elektronik posta adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile YÖK ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 12/3/2012 tarihli ve 28231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırklareli

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başında yürür-

lüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırklareli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinden:
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine

bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı ens-

titüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemini (European Credit Transfer

and Accumulation System-ECTS),
b) Akademik takvim: Her akademik yıl için kayıtlar, yarıyıl, yaz dönemi, dersler, sı-

navlar ve benzeri konuların belirtildiği takvimi,
c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar

yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları baş-
langıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
d) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Anabilim/anasanat dalı akademik kurulu: İlgili anabilim veya anasanat dalında li-
sansüstü seviyede ders veren ve/veya tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri çalışması yöneten,
Üniversitedeki öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı başkanı başkanlığında,
bilim veya sanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez/sanat eseri/sanatta yeterlik eseri
çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini
veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı öğretim görevlisini,

ğ) Doktora/sanatta yeterlik komitesi: İlgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun
görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca
onaylanan beş kişilik komiteyi,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya in-
celenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş projesini,

ı) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
i) Enstitü: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı enstitüleri,
j) Enstitü kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı eğitim-öğretim hizmeti

veren enstitü kurullarını,
k) Enstitü yönetim kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı eğitim-öğ-

retim hizmeti veren enstitülerin yönetim kurullarını,
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l) Havuz: Kaydını yenilemeyen ve/veya kaydını yenilediği halde devam etmeyen öğ-
rencilerin toplandığı grubu,

m) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik çalışmasının
gerektirdiği durumlarda birinci danışman tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulunca ata-
nan, Üniversitede ya da başka bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyesini veya dok-
toralı öğretim görevlisini veya Üniversite dışında çalışan doktoralı araştırmacıyı,

n) Kanun: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu,
o) Müdür: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı ilgili enstitü müdürünü,
ö) Rektör: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörünü,
p) Senato: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Senatosunu,
r) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yön-

lendirmek üzere, biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,
s) Tez/sanatta yeterlik çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin

amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel/sanatsal çalışmayı,
ş) Uzaktan öğretim: Bilgi teknolojileri kullanılarak, öğrencinin derslere sınıf ortamında

devamını gerektirmeyen eğitim-öğretim türünü,
t) Uzmanlık alanı dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyim-

lerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,
u) Üniversite: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini,
ü) Yarıyıl: Yarıyıl sonu sınav günleri hariç en az 14 hafta veya 70 iş gününü kapsayan,

başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yönetim kurulları tarafından önerilen
ve senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim süresini,

v) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
y) Yönetim Kurulu: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Lisansüstü öğretim programlarının açılması
MADDE 5 – (1) Program açma şartları şunlardır:
a) Lisansüstü programlar, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş

Yönetmeliğindeki esaslara göre açılır.
b) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı ve öğrencilerin

aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, başarı
notunun hesaplanması, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile
uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

c) Enstitülerde lisansüstü öğretim yapmak üzere bir fakülte, bölüm veya anabilim da-
lından farklı ad taşıyan, disiplinlerarası bir enstitü anabilim/anasanat dalının program teklifi,
ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü tarafından yapılır. Bu tür bir enstitü
anabilim/anasanat dalının başkanı; ilgili anabilim dalı başkanlarının önerisi ile enstitü müdürü
tarafından üç yıl süre ile atanır.

ç) Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslar dâhilinde, lisansüstü eğitim ve öğretim
yapmak üzere, yurt içi ve yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) Lisansüstü dersler; ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun
onayıyla belirlenir.
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(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin
hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü
alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara
bağlanır.

(3) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğrenciler için tez
önerisinin kabul edildiği tarihi takip eden dönem başından itibaren uzmanlık alanı dersi açıla-
bilir. Uzmanlık alanı dersi, ilgili anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak
üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Uzmanlık alanı
dersi her yarıyıl ve tatil dönemlerinde de devam edebilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından
açılan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

(4) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri ve zorunlu hallerde anabilim/anasanat
dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile doktora/sanatta ye-
terlik derecesine sahip öğretim görevlilerince de verilebilir.

Anabilim/anasanat dalı başkanının görevleri
MADDE 7 – (1) Anabilim/anasanat dalı başkanı, lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim

ve araştırmaların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, etkin ve verimli bir şekilde yürü-
tülmesinden enstitü müdürüne karşı sorumludur.

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitüde öğretim Türkçe, Türkçe ve yabancı dil birlikte veya yabancı

bir dilde yapılabilir. Hangi anabilim/anasanat dalında hangi dilde öğretim yapılacağı
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı
ile belirlenir. Tezler, sanat eseri veya sanatta yeterlik eseri çalışmasına ilişkin raporlar ilgili öğ-
retim dilinde yazılır.

Lisansüstü programlar için yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) Enstitüler; anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü

kurulunun teklifi, Senatonun kararı, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile
yabancı dil hazırlık sınıfı açabilirler.

(2) Hazırlık sınıfındaki eğitim ve öğretimde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kontenjan tespiti ve ilanı
MADDE 10 – (1) Tezsiz ve tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programla-

rına alınacak öğrenci sayısı, o anabilim/anasanat dalındaki öğretim elemanlarının talepleri doğ-
rultusunda anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından anabilim/anasanat dalı akademik ku-
rulunun görüşü alınarak enstitü müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Kontenjanlar enstitü yönetim kurulunun görüşü ve Senatonun onayı ile kesinleşerek
ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, başvuru için istenen
belgeler ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan
kontenjanlar da ayrıca belirtilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilebilir. Sınav ile ilgili
tüm işlemler, enstitü müdürlüğünce yürütülür.

Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları
MADDE 11 – (1) Lisansüstü ikinci öğretim programları, ilgili anabilim/anasanat dalı

akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla açılabilir.
(2) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ücretli, birinci öğretim tezsiz yüksek

lisans programı ücretli veya ücretsiz olarak açılabilir. Ücretli programlara kayıt yaptıran öğ-
rencilerden alınacak öğrenim ücreti ile ders veren öğretim elemanlarının ders ücreti enstitü yö-
netim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde talepte bulunulan programlar
için, anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senato-
nun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

Başvuru şartları
MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuru şartları ile ilgili ortak hükümler şun-

lardır:
a) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen

belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik
belge ile yapılan müracaatlar alınsa dahi geçersiz sayılır. Başvurularda istenen belgelerin aslı
veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilebilir.

b) Başvurular lisansüstü programlar için belirtilen esaslara göre yapılır.
c) Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde aranacak ALES puan türü, ilgili anabi-

lim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisiyle enstitü kurulu tarafından belirlenir.
ç) Bu maddede geçen taban puanları, ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun

görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.
d) Tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte

başvurulabilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların:
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Se-

natonun onayı ile belirlenen alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı

Senato tarafından belirlenir.
(3) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların:
a) İlgili alanda veya anabilim/anasanat dalının görüşü, enstitü kurulunun teklifi ve Se-

natonun onayı ile belirlenen alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan tü-

ründen 55 standart puandan az olmamak koşulu ile Senatoca belirlenecek ALES standart pua-
nına sahip olmak veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES’e eşdeğer kabul edilen bir sı-
navdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

c) Güzel Sanatlar ile ilgili yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu
aranmaz.

(4) Doktora programına başvurabilmek için adayların:
a) Bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl

süreli tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca
düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olması
gerekir.

b) Yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Lisans dip-
lomasına sahip olanların en az 55 ALES puanı olması gerekir.

c) Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla başvura-
cakların en az 80 ALES puanı ve en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması
gerekir.

ç) Tıp fakültesi veya diş hekimliği fakültesinin herhangi bir anabilim dalında uzmanlık
eğitimini bitirenlerin doktora eğitimine başvurularında ALES veya TUS ve DUS’a giriş şartı
aranmaz.

d) Doktora/sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların YDS’den en az 55
veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir
puan alması gerekir. Bilim alanı yabancı dil ile ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı
dil dışında başka bir yabancı dilden gerekli dil puanı alması gerekir.
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(5) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların:
a) Bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar ile

ilgili yüksek lisans programlarında ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.
b) Sanatta yeterlik programına başvuracak adaylardan yüksek lisans yapmış olanları,

yüksek lisans diploma notunun güzel sanatlar ile konservatuvar anasanat dalları hariç, sözel
puan türünde en az 55 ALES puanına, lisans mezunu olanların ise en az 80 ALES puanına ve
en az 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

(6) Lisansüstü eğitimi için bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların, YDS’den veya
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan birinden YDS puanına eşdeğer olacak şe-
kilde, öğrenim görecekleri yabancı dilde;

a) Yüksek lisans için en az 70,
b) Doktora için en az 80 puan,
almış olmaları gerekir.
Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları
MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye ilgili enstitü

yönetim kurulu yetkilidir.
(2) Eğitimini, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarında tamamlayan Türk ve yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara başvu-
ruları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak, ilgili enstitü yönetim kuru-
lunda karara bağlanır.

(3) Doktora programına başvuracak yabancı uyruklu öğrenciler, ana dilleri dışında Üni-
versitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı dillerin birinden YDS’den en az 55 veya
Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana muadil bir puan al-
ması gerekir. Senato, başvurulacak lisansüstü programların özelliklerine göre asgari puanları
yükseltebilir.

(4) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğren-
ciler ALES puanı ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ile aynı şartlara tâ-
bidir.

(5) Yurt dışındaki bir yükseköğretim programından mezun olan yabancı uyruklu öğ-
rencilerin, üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden (TÖMER) veya geçerli bir kurumdan
aldıkları Türkçe yeterlilik belgesini ibraz etmeleri gerekir. Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar,
kabul ve kayıt işlemlerinden sonra Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi TÖMER’de Türkçe
hazırlık sınıfı okurlar ve/veya Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra yüksek lisans veya dok-
tora eğitimlerine başlayabilirler.

(6) Yabancı dille eğitim yapan anabilim dallarında Türkçe yeterlik belgesi şartı aran-
maz.

Öğrenci kabulü
MADDE 14 – (1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre

değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir:
a) Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan

değerlendirmeye dönüştürülür.
b) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede, ALES

puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat
sınavının %20’si alınır. YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan
yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama ya-
pılır. Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almak şartıyla toplam puanın 50’den az
olmaması gerekir. Toplam puanı 50’nin üzerindeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sırala-
narak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda
ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.
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c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanının aranıp aranmayacağı
Senato tarafından belirlenir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş şartları
anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

ç) Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının
%50’si, yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve mülakat sına-
vının %20’si alınır. Hazırlık sınıfları hariç on yarıyıldan daha kısa süreli lisans diplomasıyla
doktoraya başvuracaklar için toplam puanın hesaplanmasında lisans not ortalaması kullanılır.
Mülakat sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almak şartıyla toplam puanın 60’dan az ol-
maması gerekir. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre
ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday
tercih edilir.

d) Bilim alanı bir yabancı dil ve/veya edebiyatı olan bir programa başvuran adayların
bu yabancı dil dışındaki başka bir yabancı dilden YDS’de en az 55 puan veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan, bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

e) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik mülakat jürisi, enstitü yönetim kurulu ta-
rafından ilgili anabilim/anasanat dalının önereceği en az 7 öğretim üyesi arasından 5 asıl ve
iki yedek; ilgili anabilim/anasanat dalındaki öğretim üyesi sayısının yeterli olamaması duru-
munda ise en az beş öğretim üyesi arasından üç asıl ve iki yedek üye olarak belirlenir.

f) Jüriler ilanda belirtilen tarih, saat ve yerde toplanır ve zorunlu haller dışında değer-
lendirme ve seçme işlemlerini aynı gün içinde tamamlar. Enstitü yönetim kurulu tarafından
belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre adaylar liste halinde
sıralanır. Jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı, ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.

g) Güzel Sanatlar alanındaki lisansüstü programlarda ALES puanı yerine, alan yeterlik
sınavı puanı kullanılır. Başarı notlarının hesaplanmasında; yabancı dil puanının %20’si ile yüksek
lisans programlarına başvurularda lisans, doktora/sanatta yeterlik programları başvurularında
yüksek lisans notunun %20’si ve alan yeterlik sınav puanının %60’ı alınarak toplam puan
hesaplanır. Adaylardan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar, en yüksek puandan
itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. YDS ya da
Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların,
yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Puan eşitliği durumunda lisans not
ortalaması yüksek olan aday tercih edilir. Alan yeterlik sınavına girmeyen adaylar başarısız
sayılır.

ğ) Güzel Sanatlar alanlarındaki lisansüstü programlarda yapılacak alan yetenek sınavı
şekilleri anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri

aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygu-
lanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-
larda almış olan adaylar.

b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları.

c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışın-
daki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları.

ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alan-
da almış olan adaylar.
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(2) Bilimsel hazırlık programına, enstitüdeki lisansüstü programlarına başvuru şartlarına
göre öğrenci olarak kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı
için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğ-
renci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının
önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik derslerden alabilir.
Bilimsel hazırlık programında, lisans programlarından da ders alınabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sa-
yılma şartları, kayıt silme ve diğer hususlar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara uygun
olarak yürütülür.

(5) Yukarıdaki esaslara göre hangi öğrencilerin bilimsel hazırlık programına gireceği,
bilimsel hazırlık programına tabi olanların alacakları dersler ve toplam kredi miktarları, iki ya-
rıyılı geçmemek üzere bu programda geçirilecek süre; anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü
alınarak, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla
belirlenir.

(6) Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü
MADDE 16 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararıyla lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciler
sadece kayıtlı lisansüstü öğrenciler için açılan derslere kaydolabilir. Lisansüstü eğitime kay-
dolan özel öğrenciler lisansüstü eğitimin bir yarıyılında en çok 20 olmak üzere toplam 40 AKTS
kredilik ders alabilirler. Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Özel öğrenci statüsündeki öğrencilerle ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden ba-
şarılı sayılma şartları, kayıt silme ve diğer hususlar, enstitü lisansüstü programlarındaki esaslara
uygun olarak yürütülür.

(3) Özel öğrenciler kredi/saat başına katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek zo-
rundadır.

(4) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez; ancak, durumlarını belirten bir belge
verilebilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan ve tez
çalışmasına başlamamış olan başarılı ve disiplin cezası almamış öğrenciler, lisansüstü prog-
ramlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Yatay geçiş talebinde bulunan öğrencinin başarısız dersinin bulunmaması ve not or-
talamasının tezli ve tezsiz yüksek lisansta en az 75, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az
80 olması gerekir.

(3) İlgili anabilim/anasanat dalı her yarıyıl sonunda bir sonraki yarıyılda kabul edecek-
leri yatay geçiş öğrenci kontenjanlarını müdürlüğe bildirir. Kontenjanlar enstitü yönetim ku-
rulunun görüşü ve Senato kararıyla belirlenir.

(4) Yatay geçiş başvuruları yarıyıl başlarında yeni öğrenci başvuruları ile aynı zamanda
yapılır.

(5) Adaylar yatay geçişle ilgili müracaatlarını ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve
istenilen belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapar.

(6) Adaylar, yatay geçiş için başvurduğu yüksek lisans veya doktora programında aldığı
derslerdeki başarı notuna göre sıralanır ve bu sıralama enstitü yönetim kurulunda görüşülerek
kesinleştirilir.
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(7) Öğrencinin alacağı ve muaf tutulacağı dersler ile hangi yarıyıldan başlayacağı, ana-
bilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(8) Yatay geçişe ilişkin diğer esaslar şunlardır:
a) Farklı tezli lisansüstü programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmez.

Program isimleri farklı ders içerikleri aynı olan lisansüstü programları arasında yatay geçiş ka-
rarı anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

b) Örgün öğretimden uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş ile öğrenci kabul edi-
lebilir; ancak uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş kabul
edilmez.

c) Program amaç ve içerikleri aynı olan tezli lisansüstü programlardan, tezsiz lisansüstü
programlara yatay geçiş ile öğrenci kabul edilir.

ç) Tezsiz lisansüstü programlar arasında yatay geçiş, ilgili anabilim dalının görüşü ve
enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

d) Aynı lisansüstü program olmak koşulu ile Üniversitenin araştırma görevlisi kadro-
suna atanıp, halen başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim gören öğrenciler, ens-
titü yönetim kurulu kararı ile başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş hakkı kazanır-
lar.

e) Bulundukları enstitü anabilim/anasanat dalında lisansüstü program olmadığı için baş-
ka bir yükseköğretim kurumunda veya enstitülerin bir başka programında öğrenim gören Üni-
versitenin araştırma görevlisi statüsündeki öğrenciler, görev yaptıkları enstitü anabilim/anasanat
dalında lisansüstü program açılması durumunda, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun
uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş koşulları aranmaksızın yatay
geçiş yapabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü
MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar ile kontenjanlar, ilgili
anabilim/anasanat dalının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla belirlenir.

(2) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dâhilinde mevcut veya yeni kayıt yaptı-
racak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre, Üniver-
site Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak yurt dışından kabul edilecek öğrencilerden
mütekabiliyet esasının geçerli olduğu durumlarda öğrenim ücreti alınmaz.

(3) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak, lisansüstü öğrenim gör-
mek üzere müracaat eden yabancı uyruklu öğrenci adayları, kontenjan dışından, ilgili anabi-
lim/anasanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci olarak kabul
edilirler.

(4) Kayıtları alınan adayların, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca, lisans-
üstü programı yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendi-
rilir. Yetersiz olmaları durumunda bilimsel hazırlık programına alınırlar. Bilimsel hazırlık prog-
ramı uygulamalarında, bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri uygulanır.

Lisansüstü programlara kesin kayıt
MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlara yerleştirilmeye hak kazanan öğrenciler, ens-

titü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından duyurulur.
(2) Öğrenci kayıt işlemleri, lisansüstü programın özellikleri dikkate alınarak ilgili mü-

dürlük tarafından yapılır. Belirtilen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar, kesin kayıt
hakkını kaybeder.

(3) Kesin kayıt sırasında hangi belgelerin isteneceğine enstitü müdürlüğü karar verir.
Kayıtlarda istenen belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilebilir.
Belgelerinde eksiklik, tahribat veya tahrifat bulunanların, başka bir yükseköğretim kurumundan
disiplin cezası alarak çıkarılmış olanların kesin kaydı yapılmış olsa bile kaydı iptal edilir.
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(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, her yıl akademik takvimde belirlenen enstitü
kayıt süresi içerisinde, diğer öğrenci kayıtları ile aynı tarihte yapılır. Bu adaylar, aşağıda belir-
tilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Başvuru sırasında
sureti, kesin kayıt esnasında aslı veya onaylı sureti verilmesi gerekli evraklar şunlardır:

a) Diploma ya da mezuniyet belgesi ve onaylı tercümesi.
b) Not döküm belgesi (transkript) ve onaylı tercümesi.
c) Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği ve onaylı tercümesi.
(5) Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti, Danışmanlar,

Dersler, Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Kayıt yenileme, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti
MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrenciler, her yarıyılın başında akademik takvimde be-

lirtilen süre içinde kaydını yenilemek zorundadır. Kendi hesabına lisansüstü eğitim yapmak
üzere kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, bu Yönetmelikle belirlenen azami öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, örgün öğrenim tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim tezsiz yüksek
lisans ve özel öğrenci statüsünde olanlar kayıt yenilemek için katkı payı/öğrenim ücretini öde-
mek zorundadırlar. Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yaptırmayan ya da
kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıla devam etme hakkını kaybeder. Kaybedilen yarıyıl öğ-
renim süresinden sayılır. Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin, mazeretlerinin haklı
ve geçerli olduğu enstitü yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla, akademik takvimde be-
lirtilen süreler içinde kayıtları yenilenebilir. Akademik takvimde belirtilen mazeret kayıt haf-
tasında da kaydını yenilemeyen öğrenci o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrencilerden yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenen esaslara göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(3) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ve mazeret kayıtları için ayrılan süreler
içerisinde danışmanının onayı ile ders ekleyebilir ve/veya ders bırakabilir.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programlarda, 30 AKTS kredisini aşmayacak şekilde
ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından
uygun görülen koşullarda, başka bir yükseköğretim kurumundan ders alabilir. Bu derslerin de-
ğerlendirilmesi bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Danışmanlar
MADDE 21 – (1) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik çalışmalarına ders ve tez da-

nışmanları, öğrencinin yazılı talebi değerlendirilerek ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun
görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile önce-
likli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri veya Senatonun
belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı öğretim görevlileri arasından atanır. Tez çalışması ni-
teliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın gerekçeli ra-
poru, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci
tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı bir yükseköğretim kurumunda doktoralı öğretim
görevlisi olabileceği gibi doktora yapmış olup yükseköğretim kurumu dışında kamu veya özel
sektörde çalışan araştırmacılar arasından da seçilebilir. İkinci tez danışmanına danışmanlık ücreti
ödenmez. Gerekli hallerde öğrencinin başvurusu veya tez danışmanının önerisi, anabilim/anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği ya-
pılabilir.

(2) Yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrencilerine ders/tez danışmanı ataması birinci
yarıyılın başında yapılır. Bu görev, tez danışmanı atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanı tarafından yürütülür.
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(3) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık
nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin danışmanlarının görevleri aktiften pasife çevrilir ve
bu öğrenciler bir havuzda toplanır. Havuza alınan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlan-
dırılmaz. Bu öğrencilerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına
girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra daha önce pasif hale getirilen danışmanlık
aktif hale dönüştürülür.

b) Havuza alınan öğrencilerin tekrar kayıt yaptırıp, tez çalışması ile ilgilenmemesi ha-
linde danışmanın önerisi ile kayıtlı bulunduğu program için gerekli asgari kredinin yarısı kadar
ilave ders alması istenebilir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve tez çalışmaları danışmanın gözetiminde
yürütülür. Öğrenci tarafından doldurulan ders seçim formları enstitü anabilim dalı/anasanat
dalı başkanlığınca her yarıyılın akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihleri içerisinde ens-
titüye bildirilir. Danışmanın herhangi bir nedenle altı aydan fazla danışmanlıktan uzak kalması
veya yurt içinde başka bir kuruma veya yurt dışına görevlendirilmesi durumunda enstitü ana-
bilim dalı/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciye
yeni bir danışman atanabilir. Yeni danışman atanmaması durumunda, bu süre içinde öğrencinin
resmi işlemleri anabilim dalı başkanı tarafından yürütülür.

(5) Öğrenci danışmanlıklarının belirlenmesinde öncelik, talebi olması halinde üzerinde
yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmayan öğretim elemanlarındadır.

Ders alma ve bırakma
MADDE 22 – (1) Lisansüstü öğrencilerin her yarıyıl başında, akademik takvimde be-

lirtilen tarihler arasında ders kaydını yaptırmaları gerekir.
(2) Bilimsel hazırlık, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri bir yarıyılda en çok

40 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Yarıyıl başında, danışmanın görüşü doğrultusunda alacağı dersleri seçip ders kaydı

yaptıran öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanın görüşü doğrultu-
sunda ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri yapabilir.

(4) Lisansüstü öğrenciler, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının gö-
rüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim ku-
rumlarından 30 AKTS kredisini geçmeyecek şekilde lisansüstü dersler alabilir.

Ders saydırma
MADDE 23 – (1) Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil,

son dört yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü ders-
leri; danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kara-
rıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak aktarılan kredi toplamı 30 AKTS
kredisini geçemez.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler-
den kayıtlı olduğu anabilim dalı ile ilgili olan dersleri eğitim programında eşdeğer olan veya
yerine sayılabilecek ders varsa bu derslerle birlikte, yoksa alınan ders seçmeli olarak kendi ko-
du, adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin not dökümüne işlenir. Enstitü anabilim/anasanat dalı
başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullarda, başka bir
yükseköğretim kurumundan alınan dersin/derslerin kodları, adları ile AKTS kredileri birebir
sayılan dersin/derslerin başarı notları için Üniversitenin uyguladığı 4’lük not sistemi karşılı-
ğındaki harf notu uygulanır.

(3) Yatay geçişler hariç, bir lisans/yüksek lisans programını tamamlamada kullanılan
kredili dersler, başka bir yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programına transfer edilemez.
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(4) Lisansüstü öğrencinin, transfer yaptıracağı derslerin kredi toplamı, 30 AKTS kre-
disini geçemez. Öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında yatay geçişle gelen öğrenci-
lerden yüksek lisans programında tez aşamasında olanlar ile doktora programında yeterlik sı-
navında başarılı olanlarda bu şart aranmaz.

Devam zorunluluğu
MADDE 24 – (1) Örgün lisansüstü öğretimde öğrencilerin teorik derslere ve uygula-

malara %80’den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Devam zorunluluğunu yerine
getirmeyen öğrenciler o dersin ara, yarıyıl sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarına gi-
remez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında ödev, ara sınav gibi yıl içi faaliyetlerin en az birinin
yerine getirilmesi ile devam şartı sağlanmış olur. Uzaktan öğretim programında dersin sorumlu
öğretim elemanı, haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kur-
makla yükümlüdürler. Öğrenciler, danışmanları ve dersin sorumlu öğretim elemanları ile ilgili
her türlü iletişimlerini senkron veya asenkron olarak internet ortamında yapar.

Ders tekrarı
MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrenci, başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar almak

ve başarmak zorundadır. Başarısızlıktan dolayı tekrar alınan dersler için devam şartı aranmaz.
(2) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine danışmanın görüşü doğrultusunda başka bir

lisansüstü ders alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan bu ders için devam şartı aranır.
(3) Örgün ve uzaktan eğitimle yürütülen tezsiz yüksek lisans programında başarısız

olunan dersin tekrar alınması durumunda ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim
ücreti tekrar ödenir.

Uzmanlık alanı dersi
MADDE 26 – (1) Uzmanlık alanı dersi, öğretim elemanının tez danışmanı olduğu li-

sansüstü öğrencilerinin tez dönemi süresince, her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek
üzere bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlamak amacıyla 4 saat teorik ve en az 6 AKTS
kredilik olmak üzere açılır. Uzmanlık alanı dersinin içeriği, lisansüstü programda öğrencinin
aldığı zorunlu ve seçmeli derslerin içeriğinden farklı olur. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından
açılan uzmanlık alanı dersini almak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir.

(2) Her öğretim elemanı haftada azami 8 saatlik uzmanlık alanı dersi açabilir. Öğren-
cinin ikinci danışmanı bulunması durumunda uzmanlık alanı dersi sadece birinci danışman ta-
rafından açılır, ikinci danışman bu öğrenci için uzmanlık alanı dersi açamaz. Öğrencinin birinci
danışmanının başka bir yükseköğretim kurumundan olması durumunda uzmanlık alanı dersi,
anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanan
Üniversitedeki öğretim üyelerinden birisi tarafından yürütülür.

(3) Uzmanlık alan derslerinin ücretlendirilmesinde Yükseköğretim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Sınavlar
MADDE 27 – (1) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:
a) Ara sınav: Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyeleri yarıyıl sü-

resince öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları da ara
sınav yerine sayabilir.

b) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl so-
nunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte o dersin
yarıyıl sonu sınavına girmek zorundadır. Ancak öğretim üyeleri, önceden enstitüye bildirmek
koşulu ile yarıyıl süresince yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmaları
da yılsonu sınavı yerine sayabilir.
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c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, yarıyıl/yılsonu sınavına girme hakkını ka-
zanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız du-
ruma düşen öğrenciler girer. Ayrıca yarıyıl sonu sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not
yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not ge-
çerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrencilerin, o dersin bütünleme sına-
vının yapılacağı tarihten en az üç gün önce ilgili anabilim/anasanat dalına dilekçe ile başvurması
gerekir; aksi durumda sınava giremezler ve sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. Se-
miner dersi, dönem projesi dersleri ve enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel statülü
dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

ç) Mazeret sınavı: Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti sebebiyle
ara sınavlara giremeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilebilir. Mazeret sınavları için yapı-
lacak başvuruların mazeretin bitiminden itibaren bir hafta içinde yapılması gerekir. Yarıyıl
sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

d) Tek ders sınavı: Mezun olmak, yeterlik sınavına girmek, tez dönemine geçmek veya
bilimsel hazırlık programını tamamlamak için başarısız olduğu tek dersi kalan öğrencilere, ens-
titü yönetim kurulu kararıyla, ilgili yarıyılın sonunda girecekleri tek ders sınavı hakkı verilebilir.
Tezsiz yüksek lisans programındaki dönem projesi dersi için tek ders sınavı hakkı verilmez.

(2) Uzaktan öğretim programlarında yarıyıl sonu sınavları, ilgili anabilim dalının uygun
gördüğü derslik, laboratuvarlar veya atölye ortamlarında yapılır. Uygulama sınavları, ilgili ana-
bilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin
değerlendirilmesi biçiminde de yapılabilir. Ara sınavların başlangıç ve bitiş tarihleri dersi veren
öğretim elemanı tarafından internet üzerinden sınavların başlangıç tarihinden en az on gün ön-
cesinden duyurulur.

Başarı notunun hesaplanması
MADDE 28 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve

yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı
sıfırdır.

(2) Başarı notunun hesaplanması aşağıdaki şekilde olur:
a) Öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav

sayısına bölünmesi ile ara sınav puan ortalaması belirlenir. Bu suretle bulunacak kesirli sayılar
en yakın tam sayıya yükseltilir.

b) Başarı puanı; yarıyıl veya yılsonu puanının %60'ına, ara sınavlar puan ortalamasının
%40’ının eklenmesiyle hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak başarı
puanının hesabında kesirli sayılar en yakın tam sayıya tamamlanır. Tek ders sınavında ara sınav
notu dikkate alınmaz. Tek ders sınavına giren öğrencilerin başarı notu, sadece tek ders sınav
notuna göre belirlenir.

c) Öğrencilere lisansüstü programı çerçevesinde aldıkları her ders için; öğretim ele-
manları tarafından aşağıdaki tablo kullanılarak yukarıda hesaplanan başarı puanının karşılığı
olan harf notu verilir:

Puan Katsayı Başarı notu
90-100 4.00 AA
85-89 3.50 BA
80-84 3.00 BB
75-79 2.50 CB
70-74 2.00 CC
65-69 1.50 DC
60-64 1.00 DD
50-59 0.50 FD
00-49 0.00 FF
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ç) Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta bu notun en az
70, harf başarı notunun CC, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75, harf başarı notunun CB ol-
ması gerekir.

d) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili derslere devam, sınavlar, ders notları, ders tekrarı,
kayıt silme ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı lisans/yüksek lisans programının mev-
zuat hükümleri geçerlidir.

e) Seminer, tez çalışması, uzmanlık alan dersleri ve diğer benzeri derslerde başarılı olan
öğrencilere başarılı (BL), başarısız olan öğrencilere de başarısız (BS) notu verilir.

f) Derse devam şartını yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere devamsızlıktan
başarısız (DZ) notu verilir.

g) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından son dört yılda aldığı
ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce aldığı notlar trans-
kripte işlenir.

(3) Uzaktan eğitim öğrencilerinin başarı notu, Yükseköğretim Kurulu tarafından belir-
lenen esaslar çerçevesinde ilgili enstitü tarafından belirlenir.

(4) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda
saklanması ile soru bankasının ve sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından belirlenen usullere göre yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 29 – (1) Sınav notları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde

ilan edilir. Sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren en geç yedi gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yazılı olarak yapar. Bu
itiraz anabilim dalı başkanlığınca ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata gö-
rülürse gerekli not düzeltmesi yapılarak anabilim dalı başkanlığınca ilgili enstitü müdürlüğüne
bildirilir. Düzeltme işlemi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı
MADDE 30 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; öğrencilerin lisans yeterliliklerine

dayalı olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 7. Düzey (Yüksek Lisans
Eğitimi) Yeterliliklerini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygu-
lama faaliyetleri ile dönem projesi çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı en az 90, en çok 120 AKTS kredisi olmak koşuluyla
en az 10 adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

(3) Örgün öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına devam hususunda bu Yönetme-
liğin devam zorunluluğu ile ilgili hükümleri uygulanır.

(4) İlgili anabilim/anasanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu tarafından belir-
lenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için
belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler, ilgili anabilim/ana-
sanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programındaki
derslerin yerine sayılır.
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Tezsiz yüksek lisans programında öğretim şekli
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları, örgün, ikinci öğretim veya uzaktan

eğitim yöntemleri ile yürütülebilir.
Tezsiz yüksek lisans programında süre
MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim süresi asgari 3 yarıyıl,

azami 6 yarıyıldır.
(2) Öğrenimini azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 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. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırıl-
maksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması ve dönem projesi
MADDE 33 – (1) Enstitü yönetim kurulu; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının

teklifi üzerine, her öğrenciye ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık
yapacak bir öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini birinci yarıyılın başında danış-
man olarak atar. Danışman atanıncaya kadar bu görevi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı
yürütür.

(2) Dönem projesi; öğrencinin yüksek lisans ders programında edindiği bilgilerin etkin
olarak kullanılmasına yöneliktir. Dönem projesi bir yarıyıl sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan
itibaren, danışman gözetiminde hazırlanır.

(3) Danışman, öğrencinin dönem projesinin konusunu ikinci yarıyılın sonuna kadar
enstitü müdürlüğüne teklif edilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunar. Proje ko-
nusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem
projesini aldığı yarıyıllarda, dönem projesine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Dönem projesi üçüncü yarıyılda alınan derslerle birlikte yürütülebilir. Dönem pro-
jesini tamamlayan öğrenci hazırladığı projeyi enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde ha-
zırlayıp danışmanına teslim eder. Başarılı bulunan dönem projesi anabilim/anasanat dalı baş-
kanlığı tarafından enstitüye gönderilir.

(6) Dönem projesi, danışman ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca önerilen,
birisi danışman olmak üzere üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlen-
dirilir. Başarısız olunması halinde, öğrenci bu dersi yeniden alır. Başarısızlığın tekrarı duru-
munda öğrencinin, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu
kararı ile dönem projesi, gerekirse enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile danışmanı değiştirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması
MADDE 34 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans

öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.
(2) Tezsiz Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-

lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabi-
lim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programına İlişkin Esaslar

Tezli yüksek lisans programının amacı
MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; öğrencilerin lisans yeterliliklerine da-

yalı olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 7. Düzey (Yüksek Lisans
Eğitimi) yeterliliklerini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygu-
lama faaliyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.
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Tezli yüksek lisans programının kapsamı
MADDE 36 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az 90, en çok 120 AKTS kredisi ol-

mak koşuluyla en az 8 adet ders ve bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ile tez çalışmasından
oluşur. Öğrenciler ders dönemlerinde en az 60 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.

(2) Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sıra-

sında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, 30 AKTS kredisini
geçmemek koşuluyla, danışmanın görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ens-
titü yönetim kurulunun onayı ile başka lisansüstü programlardan veya diğer yükseköğretim
kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.

(4) Birinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim yoluyla hem de
uzaktan öğretim yoluyla verilmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden
öğrencilerden, ilgili mevzuat hükümlerine göre hesaplanan öğrenci katkı payı veya öğrenim
ücreti tutarı üzerinden öğrenim ücreti alınır.

Tezli yüksek lisans programında öğretim şekli
MADDE 37 – (1) Tezli yüksek lisans programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.
Tezli yüksek lisans programının süresi
MADDE 38 – (1) Tezli yüksek lisans programında öğrenim süresi asgari 3 yarıyıl, aza-

mi 6 yarıyıldır.
(2) Öğrenimini azami süre içerisinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanu-

nun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğ-
renim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu du-
rumda, derslere ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Öğrenci tez çalışmasını, tez önerisinin kabul edildiği tarihten itibaren 6 ay geçmeden
enstitü müdürlüğüne sunamaz.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her

öğrenci için bir tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez
danışmanı önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bu görev, tez danışmanı
atanıncaya kadar, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Tez çalış-
masının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı
atanır.

(2) Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrencinin tez konusu ve tez yazım kurallarına
uygun şekilde hazırlanmış tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı tara-
fından anabilim/anasanat dalı başkanlığına sunulur. Tez konusu ve önerisi anabilim/anasanat
dalı kurulunda incelendikten sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda
değişiklik yapılması gereken durumlarda aynı işlem uygulanır. Sanat çalışması yapan bir öğ-
renci, tez çalışmasının yanı sıra, çalışmalarını açıklayan ve belgeleyen bir dosyayı enstitüye
teslim eder. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, tez çalışma-
larıyla ilgili bilgileri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yayın ve Dokümantasyon Daire Baş-
kanlığındaki Tez Veri Giriş Formunu doldurarak bir nüshasını enstitüye teslim eder.

(3) Öğrenci, tez konusunun enstitü yönetim kurulu tarafından kabulünden sonra her ya-
rıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezini teslim edecek öğrencilerin tezini teslim
etmeden önce son iki yarıyıl kaydını yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğ-
renciler tezlerini sunamazlar.

Yüksek lisans tez çalışmasının sonuçlanması
MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

bağlı olduğu enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak yazıp danışman tarafından kurallara
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uygunluğu yönünden incelendikten sonra enstitü müdürlüğüne sunulmak üzere, ciltsiz olarak
beş nüsha halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci hazırlamış olduğu
tezi jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanat çalışması yapan bir öğrenci ise bu
sanatsal çalışmasını sunmak ve bu çalışmasını açıklayan bir tezi, jüri önünde sözlü olarak sa-
vunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez sınavı jürisi, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri Üniver-
sitenin içindeki başka bir anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalından veya başka bir yük-
seköğretim kurumundan ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı yükseköğ-
retim kurumları/araştırma merkezlerinde görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere
en az üç en fazla beş asıl ve iki yedek üyeden oluşturulur. Yedek üyelerden en az biri Üniver-
sitenin içindeki diğer bir anabilim/anasanat dalı veya bilim/sanat dalından veya başka bir yük-
seköğretim kurumundan, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden
ya da sanatta yeterlik almış sanatçı öğretim elemanından oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak
üyeler gerekçelerini, savunma sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla
enstitü müdürlüğüne bildirir.

(3) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen usulle jüri üyelerine gönderilir.
(4) Tez savunma sınavı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen

ve en az üç gün önceden ilan edilen gün, yer ve saatte yapılır.
Yüksek lisans tezi savunma sınavı
MADDE 41 – (1) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç

otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.
(2) Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölü-

münden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı bulunmadıkça
sınav izleyicilere açıktır ve en az 45 dakika sürelidir.

(3) Savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine ilgili
anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Savunma sınavı eksik üye ile
yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum, bir tutanakla tespit edilerek ana-
bilim/anasanat dalı tarafından ilgili enstitüye bildirilir ve yeni bir sınav tarihi tespit edilerek
on beş gün içinde ikinci bir sınav yapılır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda yapılacak
işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez
hakkında oybirliği ya da salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, jüri
üyelerinin bireysel tez değerlendirme raporlarıyla birlikte ilgili anabilim/anasanat dalı başkan-
lığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder. Tezlerin teslim edilmemesi ha-
linde mezuniyet işlemleri başlatılmaz.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye gerekli düzeltmeleri yapması için
en çok üç ay ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim/ana-
sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden sa-
vunur.

(7) Gerekli düzenlemeleri yapmayarak tezini teslim etmeyen veya düzeltme sonrası sa-
vunmada reddedilen adayın tezi başarısız sayılır. Bu durumda öğrenciye yeni bir tez konusu
verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi
yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine, ilgili ana-
bilim dalı/bilimdalı/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise, tezsiz yüksek lisans
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diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğ-
renci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğreni-
mine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler bir yarıyıl geçmeden tez-
lerini enstitüye sunamazlar.

Tezli yüksek lisans diploması
MADDE 42 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak

kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve iki adet CD kaydını, Yüksek-
öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince gerekli görülen evrak ve dokümanları, tez
sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden
uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabi-
lim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabi-
lim/anasanat dalındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Doktora Programına İlişkin Esaslar

Doktora programının amacı
MADDE 43 – (1) Doktora programı; öğrencilerin yüksek lisans yeterliliklerine dayalı

olarak, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 8. Düzey (Doktora Eğitimi)
Yeterliliklerini kazandırmayı amaçlayan; eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faa-
liyetleri ile tez çalışmasını kapsayan bir lisansüstü programıdır.

Doktora programının kapsamı
MADDE 44 – (1) Doktora programı:
a) Yüksek lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için en az 7 adet ders, bir se-

miner, uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kre-
disi en az 180 AKTS kredisidir.

b) Lisans mezunu olarak kabul edilen öğrenciler için en az 14 adet ders, iki seminer,
uzmanlık alanı dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur. Programın toplam kredisi en
az 240 AKTS kredisidir.

(2) Öğrenci bir ders döneminde en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir.
(3) Doktora öğrencisinin aldığı lisans dersleri doktora ders yüküne sayılmaz.
(4) Öğrenci, doktora programlarındaki lisansüstü dersleri danışmanının görüşüyle ilgili

anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile yurt içi/yurt dışı diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçebilir. Doktora programına yük-
sek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, derslerin en çok iki tanesini, daha önce almamış
olmaları ve bu derslere kayıtlı yüksek lisans öğrencisi bulunması koşuluyla, yüksek lisans prog-
ramı dersleri arasından da seçebilirler. Ayrıca danışmanının görüşü ile ilgili anabilim dalı baş-
kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile enstitünün başka doktora program-
larından veya diğer yükseköğrenim kurumlarının doktora programlarından da dersler seçebilir.
Ancak diğer programlardan alınan dersler 30 AKTS kredisini geçemez.

(5) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler, danışmanın görüşü,
ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile daha önce almamış ol-
maları koşuluyla lisans derslerinden de ders seçebilir. Ancak alınacak lisans dersleri doktora
ders yüküne ve kredisine sayılmaz.

(6) Doktora programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları gereken en
az on dört dersin yedisini yüksek lisans programı için açılan dersler arasından seçmek zorun-
dadır.

(7) Doktora programları yurt içi/yurt dışı müşterek/bütünleşik veya ortak doktora prog-
ramları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve ilkeleri Üniversitenin
önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
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Doktora programında öğretim şekli
MADDE 45 – (1) Doktora programları örgün öğretim yöntemi ile yürütülür.
Doktora programında süre
MADDE 46 – (1) Doktora programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğren-

ciler için öğrenim süresi asgari 6 yarıyıl, azami 12 yarıyıldır. Lisans derecesiyle kabul edilenler
için öğrenim süresi asgari 8 yarıyıl, azami 18 yarıyıldır. Azami öğrenim süresi içerisinde başarılı
olamayan öğrencilerden katkı payı veya öğrenim ücreti alınır. Azami öğrenim süresi içinde yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğre-
nim ücretini ödemek koşuluyla öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda
ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlan-
dırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır.

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, tez önerisinin
kabul edildiği tarihten itibaren 18 ay, lisans derecesi ile kabul edilenler ise 24 ay geçmeden te-
zini enstitü müdürlüğüne sunamaz.

(4) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını azami süre içerisinde tamamlayamadığı için tez sınavına
giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yö-
netim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere
yeni süreler verilir.

(5) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü,
proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı ola-
mayan öğrencilerin talepleri hâlinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora tez danışmanı atanması
MADDE 47 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için danışmanını, önce-

likli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından, ikinci
yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu kararıyla
kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-
ci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının doktora derecesine sahip olması gerekir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınavı
MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora/sanatta yeterlik sınavına alınır.
(3) Yeterlik sınavları her yarıyılda bir defa olmak üzere, yönetim kurulunca belirlenen

aylarda yılda iki kez yapılır.
(4) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans

derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sı-
navına girmek zorundadır.

(5) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitü yönetim kurulu
tarafından belirlenen ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından
düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi üyeleri iki yılda bir yenilenir. Eski üyeler
tekrar seçilebilir. Bu komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlen-
dirmek amacıyla biri öğrencinin tez danışmanı, biri başka bir yükseköğretim kurumundan, di-
ğerleri ise Üniversite içinden olmak üzere beş veya üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan sınav
jürilerini ilgili enstitüye önerir. Jüriler, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Jüri üyeleri
öğretim üyelerinden oluşur.
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(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Sınavın tarihi, yeri ve
saati en az üç gün önceden enstitüde ve ilgili ana bilim dalında ilan edilir. Yeterlik sınavının
sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Jüri, sözlü sınav so-
nucunu, bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte doktora yeterlik komitesine en geç
ertesi iş günü sunar. Komite; öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu birlikte
değerlendirerek, başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Öğrencinin başarılı
sayılabilmesi için; yazılı ve sözlü sınavların her birinden 100 üzerinden en az 70 puan alması
ve bu notların aritmetik ortalamasının da 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Sınav evrakı
ve komite kararı, anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile en geç üç gün içinde enstitüye bir tuta-
nakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü ta-
mamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler
almasını isteyebilir.

(8) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden baş-
layarak doktora yeterlik komitesinin önereceği en az üç ders daha almak zorundadır.

(9) Üst üste 3 yarıyıl tez izleme komitesi (TİK) tarafından tez çalışmasında başarısız
bulunan öğrenciler, TİK kararı ile ilave 30 AKTS kredilik ders alıp başarması ve yeterlik sına-
vından yeniden başarılı olması istenebilir.

Doktora tez izleme komitesi
MADDE 49 – (1) Yeterlik sınavından başarılı bulunan öğrenci için tez konusu belir-

lendikten sonra danışmanın görüşü, ilgili anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim
kurulu onayıyla tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, hepsi de öğretim üyesi olmak üzere üç asıl, iki yedek üyeden
oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer
üye yer alır. Tez izleme komite üyelerinin belirlenmesinde, özellikle disiplinler arası nitelikteki
tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim üyelerine öncelik verilir. İkinci tez danışmanının ol-
ması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak oy kulla-
namaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde danışmanın görüşü, ilgili
anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile
komite üyeliklerinde değişiklik yapılabilir.

Doktora tez konusunun belirlenmesi ve tez önerisi savunması
MADDE 50 – (1) Doktora tez çalışması konusu, öğrenci ve danışmanı tarafından be-

lirlenir. Doktora tez çalışması sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapa-

cağı araştırmanın konusunu, amacını, önemini, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-
risini, tez izleme komitesinin önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı
bir raporu sözlü savunma sınavı tarihinden en az on beş gün önce komite üyelerine sunar; ma-
zeretsiz olarak tez önerisi savunma sınavına girmeyen öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin tez önerisi, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak
değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca üç iş günü içinde enstitü müdürlü-
ğüne tutanakla bildirilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sa-
hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Tez önerisi bu savunmada da
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reddedilen öğrencinin danışmanı ve tez konusu anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve
enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilir. Tez çalışmasına aynı danışman ve tez izleme
komitesi ile devam eden öğrenci üç ay içinde; danışman, tez konusu ve tez izleme komitesi
değişen öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(5) Tez önerisi kabul edilen öğrencinin tez izleme komitesi öğrenci tez çalışmasını ta-
mamlayıncaya kadar, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere
yılda iki kez toplanır. İki toplantı arasında en az üç ay süre olur. Öğrenci, toplantı tarihinden
en az otuz gün önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar ve bu raporu komite toplantısında
sözlü olarak savunur. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak
çalışma planı belirtilir. Öğrencinin çalışmaları komite üyelerince başarılı ya da başarısız olarak
belirlenir. Komite raporu, anabilim dalı başkanlığınca toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde
enstitü müdürlüğüne gönderilir. Süresi içerisinde tez çalışması raporunu sunmayan öğrencinin
durumu başarısız olarak değerlendirilir. Dönemin tez çalışma raporu, kayıt yenileme ve ders
seçme haftasına kadar enstitü müdürlüğüne gönderilmemiş ise ilgili öğrenci başarısız olarak
değerlendirilir.

(6) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğ-
renciye yeni bir danışman ile tez izleme komitesi atanabilir ve/veya yeni bir tez konusu belir-
lenebilir.

Doktora tez savunma sınav jürisi ve doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 51 – (1) Tezini teslim edecek öğrenci içinde bulunduğu yarıyıl ile tez döne-

minde en az 3 yarıyıl kayıt yenilemiş olması gerekmektedir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler
tezlerini sunamazlar.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına
uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Tez savunma sınavından önce, tezlerin enstitü tez yazım kurallarına uygun olup ol-
madığı danışman tarafından kontrol edilir ve kapak sayfası imzalanır.

(4) Öğrenci, asıl ve yedek jüri üyelerine sunulmak üzere tezinin yedi kopyasını ciltlen-
memiş şekilde enstitüye teslim eder.

(5) Tezler, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından belirlenen usulle jüri üyelerine gönderilir.
(6) Doktora tezi sınav jürisi, tez danışmanının görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir. Jüri, öğrencinin tez çalışması izleme
komitesinde bulunan üç öğretim üyesi, asıl ve yedek üyelerden en az biri başka bir üniversite
veya yüksek teknoloji enstitüsünden ya da Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışı
yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan doktoralı uzman olmak üzere beş asıl ve
iki yedek üyeden oluşturulur. Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini,
savunma sınavından önce anabilim/anasanat dalı başkanı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne bil-
dirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri enstitü yönetim
kurulu tarafından uygun bulunmayan jüri üyelerine enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yıl
süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmeyebilir.

Doktora tezi savunma sınavı
MADDE 52 – (1) Jüri üyeleri, tez savunma sınavından bir gün önce tezle ilgili ayrıntılı

kişisel değerlendirme raporlarını hazırlayarak öğrencinin dosyasına konulmak üzere enstitüye
teslim eder ve toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alırlar. Öğrenci, tezini jüri önünde
sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının seminer şeklinde su-
nulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın doktora tez
çalışmasıyla ilgili elde edilen sonuçların bilime katkısını, adayın bilgisini, yorumlama ve sentez
gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Enstitü yönetim kurulunun aksi yönde gerekçeli bir kararı
bulunmadıkça, izleyicilere açık olarak yapılan bu sınavın yeri ve tarihi en az üç gün önceden
ilgili anabilim dalı başkanlığınca ilan edilir. Sınav en az 60 dakika sürelidir.
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(2) Tez jürisi, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(3) Doktora tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üyeler yerine,
ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Jüri toplantıları eksik üyeli yapıla-
maz. İlan edilen günde yapılamayan tez sınavı tutanakla tespit edilerek enstitüye bildirilir. Ana-
bilim dalı en geç on beş gün içinde ikinci bir tez sınav günü belirler. İkinci kez toplanamayan
jüriler konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez
sınavını izleyen üç iş günü içinde, enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini
istenilen sayıda ciltlenmiş olarak, en geç otuz gün içerisinde enstitüye teslim eder. Tezini bu
süre içinde enstitüye teslim etmeyen öğrencinin mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(6) Teziyle ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye en çok altı ay ek süre verilir. Bu süre
içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilen
tarih ve yerde tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin tez danış-
manı ve/veya tez konusu değiştirilir ve yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Azami öğrenim
süresini dolduran öğrenciler, ilgili dönem için öngörülen katkı payı veya öğrenim ücretini öde-
mek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Ders ve sınavlara katılma
ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik
statüleri devam eder.

(8) Belirlenen tarihte tez savunma sınavlarına girmeyen öğrencinin durumu başarısız
olarak değerlendirilir.

(9) Tezini teslim edecek öğrencilerin tezini teslim etmeden önce tez döneminde en az
üç yarıyıl kaydını yenilemiş olması gerekir. Bu şartı sağlamayan öğrenciler tezlerini sunamaz-
lar.

(10) Lisans ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan,
gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tez
savunma sınavında başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine ilgili anabilim
dalı/bilimdalı/anasanat dalında tezsiz yüksek lisans programı var ise tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

Doktora diploması
MADDE 53 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

doktora tezinin istenilen sayıda ciltlenmiş kopyasını, iki adet CD kaydını, Yükseköğretim Ku-
rulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezince istenen evrak ve dokümanları tez sınavına giriş tari-
hinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğ-
renci, doktora diploması almaya hak kazanır. Tezlerin bir ay içerisinde teslim edilmemesi ha-
linde mezuniyet işlemleri yapılmaz.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim/anasanat
dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat da-
lındaki bilim/sanat dalının adı da yer alabilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programına İlişkin Esaslar

Sanatta yeterlik programının amacı ve kapsamı
MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren

sanat pratikleri (sanatta yeterlik eseri çalışmasının sunulduğu sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi uygulamalı çalışmalar) ile bu çalışmaları belgeleyen ve açıklayan ilgili enstitünün yazım
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kurallarına uygun olarak yazılmış tez/sanatta yeterlik çalışması raporundan oluşur. Tez çalış-
masında öğrencilerin sanat alanındaki kuramsal bilgilerini geliştirecekleri sanat projelerine ve
programın amaçlarına uygun, özgün/yaratıcı biçimde uygulamaya aktarmaları beklenir.

(2) Sanatta yeterlik programı ile ilgili olarak bu bölümde yer almayan hususlarda, bu
Yönetmeliğin doktoraya ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik programına lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler, almaları ge-
reken en az on dört dersin en çok yedi tanesini yüksek lisans programı için açılan dersler ara-
sından seçebilirler.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yöne-
tim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçile-
bilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sınav jürisi ve tezin sonuçlanması
MADDE 55 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazır-

layan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen eser metnini ilgili enstitü için hazırlanan
ve Senato tarafından kabul edilen, tez/eser metni hazırlama esaslarına uygun biçimde yazmak
ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(3) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi,
proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu
karar, ilgili enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla
bildirilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomaya İlişkin Esaslar

Mezuniyet ve diploma
MADDE 57 – (1) Herhangi bir lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrencinin

bu Yönetmeliğin bütün gereklerini ve diğer koşulları da sağlaması kaydıyla, mezun olabilmesi
için;

a) İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora
savunma sınavı jüri raporları ve tutanaklarının,

b) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin, dönem projesinin ya da
sanatta yeterlik eserinin basılmış ve ciltlenmiş istenilen sayıdaki kopyasının,

c) Tezin, dönem projesinin ya da sanatta yeterlik çalışmasının elektronik ortamda kay-
dedilmiş kopyasının,

ç) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin,
enstitü müdürlüğüne eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir.
(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitü müdürlüğüne ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası

enstitü yönetim kurulunca incelenir ve mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren
öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen;

a) Tezli yüksek lisans öğrencilerine, tezli yüksek lisans,
b) Tezsiz yüksek lisans öğrencilerine, tezsiz yüksek lisans,
c) Doktora öğrencilerine, doktora,
ç) Sanatta yeterlik öğrencilerine, sanatta yeterlik,
diploması verilir.
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(3) Diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ilgili anabilim/anasanat dalındaki prog-
ramın onaylanmış adı bulunur. Ayrıca diploma üzerinde o anabilim/anasanat dalındaki bilim/sa-
nat dalının adı da yer alabilir.

(4) Diplomayla ilgili şekil, içerik ve benzeri hususlar Senato tarafından belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Mazeretler ve İzinlere İlişkin Esaslar

Mazeretler ve izinler
MADDE 58 – (1) Lisansüstü öğrencilerine, haklı ve geçerli mazeretler nedeni ile da-

nışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle enstitü yö-
netim kurulu kararıyla en fazla iki yarıyıl süreyle izin verilebilir. Bu süre bir yarıyıldan az ola-
maz. İzinler öğrenim süresinden sayılmaz.

(2) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(3) İzni sona eren öğrenciler, enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla izin süreleri

sonunda ve normal kayıt tarihlerinde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Kayıt yeniletmeyen öğrencilerin yeniden ders kaydı yaptırmamaları ha-
linde geçen süreler öğrenim sürelerine sayılır. İzinli olan öğrenciler öğrencilik haklarından ya-
rarlanamaz.

Kayıt silme
MADDE 59 – (1) Yükseköğretim kurumlarından çıkarma disiplin cezası almış olanların

ve kendi yazılı isteği ile kaydını sildirenlerin enstitü ile ilişikleri kesilir.
(2) Kaydı silinen öğrencilerin ödemiş olduğu katkı payı veya öğrenim ücreti iade edil-

mez.
(3) Kayıt sildiren öğrencinin durumu, ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
Tebligat
MADDE 60 – (1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye bildirdikleri adrese

yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır.
Disiplin işleri
MADDE 61 – (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında,

18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 62 – (1) 26/11/2007 tarihli ve 26712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından önce lisansüstü prog-

ramlara kayıtlı öğrenciler hakkında bu Yönetmelikte geçen AKTS kredileri ile ilgili hükümler
uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Uşak Üniversitesinden:
UŞAK ÜNİVERSİTESİ HACIM SULTAN UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama

ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının gö-
revlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Fakülte: Uşak Üniversitesine bağlı fakülteleri,
c) Merkez: Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
g) Yüksekokul: Üniversiteye bağlı yüksekokulları
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Hacım Sultan’ın Türk kültür ve düşünce tarihi

içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri Merkez
tarafından yayımlanacak olan akademik araştırma dergisi, elektronik posta, bülten ve benzeri
vasıtalarla, araştırma yapan kişilere, kurumlara ulaştırmak, ayrıca konferans, panel ve sempoz-
yumlar aracılığıyla geniş halk kitlelerine sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
a) Hacım Sultan’ın ve onun yetiştirdiği kişilerin yazma eserlerini ortaya çıkarmak, di-

jital ortama aktarmak, arşivlemek, Türkçe’ye çevirerek yayımlamak, içerik analizleri yapmak,
elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce özetlerini yayımlamak ve uygun illerde alan araştırma-
ları yapmak.

b) Merkezde bir dokümantasyon merkezi oluşturulmasını sağlamak, Merkez arşivinde
toplanan eserlerle ilgili yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

c) Merkez bünyesinde faaliyet alanları ile ilgili yayımlanmış eserlerden oluşan bir kü-
tüphane oluşturmak.
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ç) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve proje
işbirliğinde bulunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışında bu alanda çalışmaları bulunan resmi ve özel kuruluşlarla ile-
tişim kurarak, ülkemizin uluslararası alandaki komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine bilimsel
katkılarda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkezin yöneticisi olan Müdür; Üniversitede görev yapan ve Mer-

kezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, Üniversitede görev yapan ve Merkezin faa-
liyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan öğretim elemanları arasından iki kişi en çok üç yıl için
müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının da
görevi sona erer.

(3) Merkezde Müdür veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilen öğretim üyeleri ve
öğretim görevlileri, bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokuldaki görevlerine de devam ederler.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkezin yönetim, yürütme, bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri kurullarına

başkanlık etmek ve bu kurulların işleyiş ve düzenini sağlamak.
c) Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerle ilgili işleri yürütmek, Merkezin düzen-

lediği konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararası bilimsel etkinliklerin dü-
zenlenmesini veya bunlara katılımını sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.
d) Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek.
e) Merkezin yürütme, bilim, yayın, inceleme birimlerine başkanlık etmek ve bu birim-

lerin işleyiş ve düzenini sağlamak.
f) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak Rektöre rapor vermek.
g) Merkezin ihtiyaçları ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kara-

rından sonra Rektörlüğe sunmak.
ğ) Merkeze bağlı idari ve akademik personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini

yapmak.
h) Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
ı) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.
i) Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya davet etmek.
j) Merkez personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetim görevini yürütmek.
k) Merkez tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi ver-

mek.
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l) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri
çerçevesinde yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

(2) Müdür yardımcıları, Müdür ve Yönetim Kurulunun, Merkezin faaliyetleri ile ilgili
olarak kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile fakültelerden Mü-

dürün önerisi ve Rektör tarafından görevlendirilen toplam yedi kişiden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona

eren kişi tekrar görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. Rektör Kurulun doğal üyesidir ve gerektiğinde,

Kurula Rektör başkanlık eder.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programlarını, bilimsel faaliyet ve yayınlarını planlamak.
b) Merkezin amacına uygun olarak bilim, araştırma, inceleme, yayın ve benzeri konu-

larda çalışma grubu veya kurullar oluşturmak.
c) Yönetim Kurulu kararıyla dışarıdan mal ve hizmet edinmek.
ç) Merkezde çalışacak öğretim elemanı ve uzmanların görevlendirilmesi konusunda

Yönetim Kurulu ve Rektöre önerilerde bulunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğine son verme,

Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ve Rektörün onayı ile olur
(2) Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim insanları ve istekleri halinde

Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarında bulunan ilgili kişi, kurum ve kuruluş temsilcile-
rinden oluşur.

(3) Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi
üç yıldır.

(4) Danışma Kurulu Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır.
Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin yapacağı işlerde görüş bildirir ya da yeni

tekliflerde bulunur, Merkezin danışma organı olup kararları tavsiye niteliğindedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 15 – (1) 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak

Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2009/19)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/28)

MADDE 1 – 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Szutest

Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş

Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’in 1 inci maddesinin altıncı fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) 31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetme-

liği (95/16/AT)’nde yer alan;

a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),

b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),

c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),

ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),

d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),

e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),

f) Asansör Güvenlik Aksamları İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK VIII)

kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş ola-

rak görevlendirilmiştir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/11/2009 27406

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/4/2010 27561

2- 24/9/2010 27709

3- 27/7/2012 28366

4- 7/8/2013 28731

5- 5/3/2014 28932
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Maliye Bakanlığından:
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tü-
ketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 “16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın
Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki “16.3.5.3. İmalatta
Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri” alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

“16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri
Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallar için gümrük idare-

since alınan teminatların çözümü işlemleri genel olarak bu Tebliğin (16.3.5.1.) ve (16.3.5.2.)
bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

İthal edilen söz konusu malların ÖTV’ye tabi olmayan malların imalinde kullanılması
halinde tahakkuk eden ÖTV’lerin, ÖTV iade alacaklarından mahsup edilerek ödenmesinin
talep edilmesi de mümkündür. 

Ancak bu taleplere konu olan mallar için gümrük idaresince alınan teminatların çözümü
işlemleri, ÖTV iade alacaklarının vergi incelemesi sonucuna göre kesinleşeceği hallerde, mah-
suben ödeme üzerine değil vergi incelemesi sonucuna göre gerçekleştirilir.

Bununla birlikte bu Tebliğ ekinde (EK:25) olarak yer alan “Erken Teminat Çözümü
Sertifikası (ETÇS)” sahibi mükelleflerin bahse konu teminatlarının %80’inin çözümü işlemleri
ÖTV iade alacaklarına ilişkin devam eden vergi incelemesi sonucu beklenilmeksizin, kalan
%20’sinin çözümü işlemleri ise devam eden vergi incelemesinin sonucuna göre yerine getirilir.

Bu kapsamda çözülecek teminat tutarının Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli illeri için
300.000 Türk Lirasını, diğer iller için ise 100.000 Türk Lirasını aşması halinde ilgili Vergi Dai-
resi Başkanlığı/Defterdarlık onayının alınması üzerine teminat çözümü işlemleri yerine getirilir.

16.3.5.3.1. İmalatçıların Müracaat Şartları ve Sertifika Talebi
ETÇS almak isteyen ithalatçı imalatçıların;
i. Başvuru tarihi itibarıyla,
- Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer

şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan-
ların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yalan tanıklık,
yalan yere yemin, suç uydurma, iftira, irtikâp, rüşvet cürümlerinden biri dolayısıyla hapis ce-
zasına veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu3 ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıy-
metini Koruma Hakkında Kanuna4 muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mü-
cadele Kanunu5 kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları veya 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda6 yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları,

- İmalatta kullanılan mallardan kaynaklı iade taleplerine yönelik en az bir vergi incele-
mesinin sonuçlanması ve bu inceleme sonucunun olumlu olması, 
——————————
1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
4 25/2/1930 tarihli ve 1433 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
5 12/4/1991 tarihli ve 20843 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
6 10/1/1961 tarihli ve 10703-10705 sayılı Resmî Gazeteler’de yayımlanmıştır.
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- Katma değer vergisi açısından sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleme ya da kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi olmaması,

- İmalat işinde en az 35 işçi çalıştırması (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde
çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi
personel dikkate alınmaz.),

- Türk Standardı bulunan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ilgili Türk Stan-
dartlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren,
firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE Markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi,
sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan “Türk Standartlarına Uygunluk Bel-
gesi”ni (TSE Markası) haiz olması,

- Türk Standardı bulunmayan konularda, firmaların üretilen ürünlerinin ülkemizin şart-
ları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak Türk Standartları Ens-
titüsü tarafından kabul edilen teknik özelliklere uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme
ile TSEK Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSEK Markası
kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir
yıl olan “TSE Kritere Uygunluk Belgesi”ni (TSEK Markası) haiz olması,

ii. Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı itibarıyla;
- (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin ÖTV mükellefiyetinin bulunması,
- Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir veya kurumlar vergisi tevkifatı, katma

değer vergisi (tevkifat hariç) ve ÖTV uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevini
her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden
verilen beyannameler hariç),

- Vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının
en az 35 olması (Hesaplamada, ETÇS başvurusunun yapıldığı tarihten önceki 36 aylık ortalama
esas alınır. Ancak aylık çalıştırılan kişi sayısı en az 30 olmalıdır.) 

gerekmektedir.
Bu şartları haiz ithalatçı imalatçılar, ETÇS alabilmek için aşağıdaki belgelerin aslı ya

da noter onaylı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkan-
lığı/Defterdarlığa müracaat edeceklerdir:

- Sanayi sicil belgesi,
- Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğunu

gösterir kapasite raporu,
- Türk Standardı bulunan konularda Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, 
- Türk Standardı bulunmayan konularda TSE Kritere Uygunluk Belgesi.
16.3.5.3.2. Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça Yapılacak İşlemler
İlgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlıkça bu Tebliğin (16.3.5.3.1.) bölümünde ifade

edilen hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra menfi bir tespit bulun-
maması halinde ithalatçı imalatçılara iki takvim yılı için geçerli olan ETÇS verilir.

İmalatçılara verilen bu sertifikaya ilişkin bilgiler, belgenin verildiği günün akşamına
kadar “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını
Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.

İthalatçı imalatçıların, müracaat tarihinde gerekli olan şartları taşımadığının sonradan
anlaşılması veya ETÇS aldıktan sonra bu sertifikayı alabilmek için gerekli olan şartlardan bir
ya da birkaçını ihlal etmeleri halinde, bu sertifika ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık
tarafından iptal edilir ve iptal bilgisi aynı gün içinde “GİBİNTRANET Veri Giriş Sistemi”nde
yer alan “Erken Teminat Çözümü Sertifikasını Haiz İmalatçılar” formuna işlenir.”

Tebliğ olunur.
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Şeker Kurumundan:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA
C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA

ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmalatçı-
İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları
ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-
lenmiştir.

“m) YMM Raporu: Yeminli Mali Müşavir Raporunu,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) İmalatçı-ihracatçıların hakettikleri C şekeri tahsisat miktarları, Ek-1’de

yer alan kullanım oranları tablosu ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite rapor-
ları, var ise imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan sakaroz oran-
ları esas alınmak suretiyle, Kurumca hesaplanır. Tahsisat miktarının hesaplanmasında; yan sa-
nayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalat-
çı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınır.

(2) İhracat döneminde geçerli kapasite raporu bulunmayan imalatçı-ihracatçıların bu
ihracatlarına İBGS’ler tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. Bu dönemlerde işletmelerinin
faal durumda olduğunu YMM Raporu ile belgeleyen imalatçı-ihracatçılara İBGS’ler tarafından
hakediş belgesi düzenlenir.

(3) Tahsisat miktarı; kapasite raporlarında ürünlere ait şeker kullanım oranları, Ek-1
listedeki ürünlere ait oranlar veya Ek-1 listede ürün bileşenlerine ait oranlar esas alınarak bu-
lunan oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran esas
alınarak hesaplanır. Ek-1 listede yer almayan ürünlere ilişkin şeker tahsis oranları, kapasite ra-
porundaki oranlar ile analiz sonucu üründe bulunan sakaroz oranları içinde en düşük olan oran
esas alınarak hesaplanır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından ihraç amaçlı veya ihracatı gerçekleştirilen şekerli mamulden numune ve/veya analiz
sonucu Kuruma gönderilmiş ise, Kurum gerekli gördüğünde, gönderilen numunenin Kurumca
yaptırılan analiz sonuçları veya anılan kurumlarca gönderilen analiz sonuçları kullanılarak bu-
lunan sakaroz yüzdesini, şeker tahsisat miktarının hesaplanmasında dikkate alır.

(4) Bir şekerli mamule ait farklı tarihlerde alınmış birden fazla analiz sonucu var ise,
değerlendirmede en güncel analiz sonucu uygulanır. Aynı şekerli mamullerden aynı tarihlerde
alınmış birden fazla numune analiz sonucu var ise, analiz sonuçlarından en düşük olan değer-
lendirmeye alınır. İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren bir
ay içerisinde Kuruma yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Kurum uygun bulması halinde bir
kereye mahsus olmak üzere ücreti imalatçı-ihracatçı tarafından karşılanması şartıyla şahit nu-
munede tekrardan analiz yaptırmaya yetkilidir.

(5) Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında; kuruma, buharlaşma veya sızma şek-
linde yitirilen ve imha olan kısmı ile ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bu-
lundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere % 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara
ilave edilecektir. (Örneğin; bileşiminde % 30 şeker ve % 70 diğer malzemeler bulunan 100 g.
şekerli bir mamul için hesaplanacak fire miktarı (30*3)/100=0,9 g. olacaktır.)
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(6) Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire oranı tahsisat

miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanır.

(7) Ek-2’de yer alan ürünlerin ihracatına karşılık olarak İBGS’ler tarafından hakediş

belgesi düzenlenemez.

(8) İhracata ilişkin fatura ve gümrük çıkış beyannamesindeki ürün ismi ile ihracatı ya-

pan imalatçı-ihracatçının kapasite raporunda yer alan ürün ismi arasında tutarsızlık bulunan

ürünlerin ihracatları için İBGS’ler tarafından hakediş belgesi düzenlenmez.

(9) Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ çerçevesinde ihraç

ön izni almaksızın yapılan ihracatlar için C Şekeri Tahsisat Belgesi düzenlenmez.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Serbest bölgelerde yerleşik şekerli mamul üretim ve/veya satış faaliyetinde bulunanlara, ser-

best bölgede yaptıkları üretim ve/veya ihracatları için tahsisat belgesi düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ve üçüncü

fıkrasında yer alan “standart denetim” ifadesi “iş yeri kontrol ve numune alma işlemi” olarak

değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer

alan “faal olduğunun” ibaresinden sonra gelmek üzere “YMM Raporu ile” ibaresi eklenmiş,

sekizinci fıkrasında yer alan “tahsisat belgesi düzenlenmesine başlanır.” ifadesi “yazılı olarak

talepte bulunmaları halinde tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır.” olarak değiştiril-

miş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“c) Kuruma tahsisat talebi kapsamında ibraz ettiği belge ve bilgilerin gerçeğe aykırı ol-

duğu tespit edilen firmalara tespit tarihinden itibaren iki yıl süre ile C şekeri tahsisat belgesi

düzenlenmez.”

“(10) Bu madde kapsamında, 2 yıl süre ile tahsisat belgesi düzenleme işlemi durdurulan

imalatçı-ihracatçıların bu süreyi doldurmalarını takiben yazılı olarak talepte bulunmaları ha-

linde tahsisat belgesi düzenlenmesi işlemine başlanır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlük-

ten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Tahsisat belgesinde yer alan her bir ihracat dönemindeki miktar için uygulanacak

C şekeri fiyatı, ilgili döneme ait baz fiyattan düşük olamaz. Baz fiyat Kurum web sitesinde ya-

yımlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) İmalatçı-ihracatçılar Kurum kayıtlarına alınan bilgi ve belgelerdeki her türlü de-

ğişikliği yazılı olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.

“İş yeri kontrol ve numune alma

MADDE 15 – (1) Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu Tebliğ kapsa-

mında imalatçı-ihracatçıların iş yerlerinde  iş yeri kontrol ve numune alma maksadıyla yeterli

sayıda personeli görevlendirirler.

Sayfa : 88                               RESMÎ GAZETE                            24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070



(2) Tedarikçilerce belirlenen bu personel Kurumun talep edeceği  iş yeri kontrol ve nu-

mune alma işlemini yerine getirirler.

(3) İmalatçı-ihracatçının iş yerinin diğer bir tedarikçinin bölgesine yakın bulunması ha-

linde tedarikçi, diğer tedarikçiden  iş yeri kontrol ve numune alma işlemini talep edebilir. İş

yeri kontrol ve numune alma işlemine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca düzenlenerek tedarik-

çilere bildirilir.

(4) İmalatçı-ihracatçılar nezdinde alınan şahit numunelerden biri imalatçı-ihracatçıda,

biri numune alan tedarikçide mühürlü bir şekilde bırakılır. Asıl numune ise mühürlü olarak

Kuruma gönderilir. Mühürlü numuneler 3 ay süreyle saklanır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Kurul”

ibaresi “Kurum” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

—— • ——
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH           : 22/7/2014

KARAR NO  : 2014/51

KONU            : Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.ye Ait Taşınmazın Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret

A.Ş. (ADÜAŞ) nin 30.05.2014 tarih ve 261 sayılı yazısına istinaden,

1.-İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki

çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca,“Kastamonu

ili, Abana ilçesi, Konakören Mah., 89 ada 50 parselde bulunan 2.036,00 m2 yüzölçümlü taşın-

mazın 223.000,00 (İkiyüzyirmiüçbin)TL bedel ile en yüksek teklifi veren Yadigar YILDIRIM’a

satılmasına; Yadigar YILDIRIM’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin iptal

edilmesine” şeklinde verilen kararın onaylanmasına;

2.-İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şart-

namesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/2/2013 28568

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

9/5/2013 28642
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

24 Temmuz 2014 

PERŞEMBE 
Sayı : 29070 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No: 2013/1426 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zekeriye ve Hacer oğlu 1969 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan İBRAHİM KAYHA ile Nefik ve Döne oğlu 1973 Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı 

olan MUHAEMMET HACI HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 28/02/2014 tarih ve 2013/1426 esas, 2014/285 karar sayılı ilamı ile 

sanıların beraatlerine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6223 

————— 
Esas No: 2013/1427 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Hasan ve Haco oğlu 1987 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan ABDULKERİM MOLLA ile Abdulkafı ve Semihe oğlu 1980 Halep/SURİYE 

Nüf. Kayıtlı olan EMİR RÜSTEM hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında 

mahkememizin 28/02/2014 tarih ve 2013/1427 esas, 2014/284 karar sayılı ilamı ile sanıların 

beraatlerine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince 

Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 6222 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

BAKIM, ONARIM VE REVİZYON İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Altınkaya HES İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüz ihtiyacı olan ve aşağıda özellikleri belirtilen Hizmet Alımı açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

a) Adı : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü 

b) Adresi : Yeni Kızılırmak Mah. EÜAŞ Altınkaya Küme evleri 

55440 Kolay/Bafra - SAMSUN 

c) Telefon ve faks numarası : 0 (362) 548 10 18/0 (362) 548 12 40 

d) Elektronik posta adresi (varsa) : altinkayahes@euas.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin 

A- a) İhale Kayıt No : 2014/85235 

b) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü’ne ait olan Obruk 

Hidroelektrik Santralının güvenlik hariç, enerji 

üretimini gerçekleştirmek üzere işletme, periyodik 

bakım, onarım ve revizyon işlerinin 34 kişi ile 3 yıl 

(1095 takvim günü) süre ile yaptırılması. 

c) İşin yapılacağı yer : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğüne bağlı 

Obruk HES (Dodurga-ÇORUM) 

d) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (üç) Yıl (1095 

takvim günü) 

e) İhale tarihi ve saati : 21.08.2014 - 14.00 

f) Şartname bedeli : 250,00.-TL (İkiyüzelli-TL) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü/Kolay-

Bafra/SAMSUN 

b) Şartname bedelinin  

     yatırılacak yer : EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü Veznesi 

veya kurumun Vakıfbank Samsun/Bafra şubesi 

nezdindeki TR49000 1500158007287974944 iban 

nolu hesap 

c) İhalenin kapsamı : İş bu ihale, 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü 

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği Madde 22/a 

kapsamında yapılarak neticelendirilecektir. 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: İdari Şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir. 

5 - İhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanı EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü - Yeni Kızılırmak Mah. 

EÜAŞ Altınkaya Küme evleri 55440 Kolay/Bafra-SAMSUN adresinde görülebilir ve ücreti 

karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

7 - Teklifler ihale tarihi saat 14.00’e kadar EÜAŞ Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü’ne 

verilebileceği gibi, talep halinde idare tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - İstekliler tekliflerini, (hizmet kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 

İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye hizmet kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır.) 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi en az 90 takvim günü olmalıdır. 6602/1-1 
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LOKOMOTİF MUHTELİF MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2014/86785 

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: 12 kalem Lokomotif Muhtelif Malzemesi 

satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 18/08/2014 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden 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 

18/08/2014 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. 6618/1-1 

—— • —— 
YOL YENİLEME KAPSAMINDA KULLANILMAK ÜZERE 1 ADET BALAST ELEME 

MAKİNASI, 1 ADET BURAJ MAKİNASI, 1 ADET BALAST REGÜLATÖRÜ VE 

1 ADET DİNAMİK HAT STABİLİZATÖRÜ ÇALIŞTIRILMASI 

HİZMETİ ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/86979 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (malzeme7@hotmail.com) 

1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 

Afyon-Çay ve Argıthan-Ilgın istasyonları arasında 45 Km’lik geri tamirat çalışmalarında 

kullanılmak üzere 1 adet Balast Eleme Makinası, 1 adet Buraj Makinası,1 adet Balast Regülatörü 

ve 1 adet Dinamik Hat Stabilizatörü çalıştırılması hizmet alım işidir.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 05/08/2014 günü saat 15:30’a 

kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 6649/1-1 
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1 ADET VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı 1 adet veri depolama ünitesi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

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

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 07/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 6780/1-1 
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ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE KONTROL 

VE LABORATUVAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR 

LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 24. Bölge Müdürlüğü Kalite Kontrol ve Laboratuvar 

Şube Müdürlüğü ihtiyacı ekli listede ayrıntısı belirtilen muhtelif cins ve miktar laboratuvar 

malzemesinin teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik şartname Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini 

belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 06.08.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 6781/1-1 
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MUHTELİF ÖZELLİKTE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

20 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ Alımı, ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına  

göre  açık  ihale  usulü  ile T.Ş.F.A.Ş.  Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği kapsamında 

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

pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

İhale Kayıt Numarası  : 2014/85243 

1 - İdarenin 

a) Adresi : CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL 

TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

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

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 20 Kalem Muhtelif Özellikte Madeni Yağ 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ŞEKER 

FABRİKASI 

c) Teslim tarihi : Sözleşme Sonrası en geç 20 takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 07/08/2014 - 14:00 

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 ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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. 
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4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir: 

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, 

c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 

a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden 

ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması 

gerekmektedir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür. 

12. İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 

 6600/1-1 
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MUHTELİF ARAÇ, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ VE 

HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DURUMU İTİBARIYLA İHTİYAÇ FAZLASI OLAN 

AŞAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELİF ARAÇLAR, PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞ HURDASI 

VE MUHTELİF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK İHALE 

SURETİYLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SATIŞA ARZ EDİLMİŞTİR. 

ARAÇLAR TRAFİĞE TESCİL EDİLEBİLİR. ASKERİ BOYA RENGİ (HAKİ) İLE 

TRAFİĞE ÇIKARILAMAZ. ASKERİ BOYA RENGİ BİR BAŞKA RENK İLE 

DEĞİŞTİRİLECEKTİR. YURTDIŞINA SATILAMAZ. BİR AY İÇERİSİNDE TRAFİĞE 

TESCİL ETTİRİLECEKTİR. 

PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ (CUZN30) 250.000 KG. (± %25 TOLERANSLI) 

MALZEMENİN (PİRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ) SATIŞ FİYATI; LONDRA METAL 

BORSASINDA (LME) DOLAR BAZINDA OLUŞAN BAKIR VE ÇİNKO SATIŞ 

FİYATLARININ ÖDEME GÜNÜNÜN BİR ÖNCESİ GÜNÜNDE Kİ KAPANIŞ KEŞ 

DEĞERİNDEN BELİRLENECEKTİR. ALICI FİRMA BU DEĞERLER ÜZERİNDEN 

MALZEMEYİ ALMAYI KABUL ETMİŞ OLACAKTIR. ALICI BUNA İTİRAZDA 

BULUNAMAZ. 

ÖRNEK: İSTEKLİLER “MALZEMEYİ SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE, PARA 

YATIRMA GÜNÜNDE Kİ CU VE ZN’NUN LONDRA METAL BORSASINDA (LME) 

OLUŞAN BİR ÖNCEKİ KAPANIŞ KEŞ DEĞERİNİN %...... SATIN ALMAYI KABUL VE 

TAAHHÜT EDİYORUM” ŞEKLİNDE TEKLİF VERECEKTİR. 

SATIŞ ŞARTNAMESİNE GÖRE MALZEME BEDELİNİN YATIRILACAĞI 

TARİHİN BİR ÖNCEKİ GÜN LME CU VE ZN’NUN KAPANIŞ KEŞ DEĞERLERİ VE TCMB 

NIN O GÜNKÜ EFEKTİF SATIŞ DEĞERİ ESAS ALINARAK BU FİYAT TL.YE ÇEVRİLİR. 

“MALZEME FİYATI TL/KG. = [0,70 LME CU + 0,30 LME ZN] X TCMB USD KURU 

BU FİYAT İNTERNET SİTESİNDEN VEYA METAL BÜLTEN DERGİSİNDEN 

BELİRLENECEKTİR. 

NOT: MALZEMEYE ARTIRMA YAPMAK İSTEYEN FİRMALAR İHALE TARİHİNİ 

TAKİP EDEN İKİ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE MÜRACAAT EDECEKLERDİR. 

ARTIRMA ORANLARI; 

YÜKSEK FİYATA YAKIN FİYAT VEREN İLK İKİ FİRMA EN AZ     0,005 (BİNDE BEŞ), 

BUNLARIN DIŞINDA KALAN VE TEKLİF VEREN FİRMALAR EN AZ  %1 (YÜZDE BİR), 

TEMİNATLARINI GERİ ALMIŞ OLANLAR VE İHALEYE KATILMAMIŞ 

OLANLAR DA TEMİNAT TEVDİİ ETMEK KAYDIYLA EN AZ   % 2 (YÜZDE İKİ), 

ORANINDA ARTIRMA YAPABİLİRLER. 

MUHTELİF İŞ MAKİNESİ VE PARÇALARI MUHTELİF MARKA ARAÇ VE ARAÇ 

PARÇALARI, KARKAS VASFINDA DIŞ LASTİK, ELEKTRİK ELEKTRONİK MALZEME, 

MUHTELİF ALÜMİNYUM, PASLANMAZ, DİESEL MOTOR İLE TEKNE MOTORU, 

TEZGAH, PVC VE PLASTİK MALZEME, PİRİNÇ BAKIR RADYATÖR, MOTORBİSİKLET, 

PİK, REDRESÖR MUHTELİF YAĞ, PASLANMAZ TEKNE MOTOR ŞAFTLARI, BAKIR 

TANK, HALAT TANBURU, D.ÇELİKLİ PİRİNÇ KONDENSEN, ALTARNATÖR, PİRİNÇ 

POMPA, GEMİ DÜMEN VE ŞAFT, PİRİNÇ, BRONZ VB. HURDALARI. 
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İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ 

05 AĞUSTOS 2014  14.00  MERKEZ/ANKARA 

12 AĞUSTOS 2014  14.00  MERKEZ/ANKARA 

19 AĞUSTOS 2014  14.00  MERKEZ/ANKARA 

20 AĞUSTOS 2014  14.00  MERKEZ/ANKARA 

26 AĞUSTOS 2014  14.00  MERKEZ/ANKARA 

27 AĞUSTOS 2014  14.00  MERKEZ/ANKARA 

ŞARTNAMELER, ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ 

MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KIRIKKALE, ALİAĞA/İZMİR VE 

SEYMEN/İZMİT MKE HURDA MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

GEÇİCİ VE KESİN TEMİNATLAR 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNDA 

BELİRTİLEN KAPSAM VE ŞEKLE UYGUN OLACAKTIR. 

İŞLETMEMİZ 2886 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYIP, İHALEYİ YAPIP 

YAPMAMAKTA VEYA DİLEDİĞİNE YAPMAKTA VEYA İHALE MEVZUUNU 

PARÇALAYIP AYRI AYRI YAPMAKTA SERBESTTİR. 

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TELEFONLARIMIZA MÜRACAAT 

EDİLEBİLİR. 

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 6752/1-1 

—— • —— 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Samsun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:   

1 - Satışa esas bedeli en az 13,28,-TL. ile en çok 1.200,501,74,-TL arasında değişen; 

06.08.2014 günü saat 16:00’ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,32,-TL. en çok 

100.000,00,-TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Kullanılmış Otomobil Aksamları, Ekmek 

Fırın Paneli, Deniz Bisikleti, Satış Standı, Cep Telefonu, Bıçak, Kimyevi Madde Cinsi Gliserin, 

Kaset Çalar, Kok Kömürü, Ham Dolomit, Bilyeli Yataklı Şaft Rulmanı, Denge Bileziği, Sigara 

Dolum Makinası, Muhtelif Elektronik Eşyalar, Tekstil, Katalog-Tükenmez Kalem, Kol Saati, Cep 

Telefonu Aksesuarları, Filika, Can Salı, Cep Telefonu Kapakları, Geyik Boynuzu, Sigara 

Tabakası, Kağıt, Cep Telefonu Kılıfı, Tank-Varil-Bidon, Kablo-Elektronik Parça, Yün Halı, 

Rulman, Araç Kapısı-Silindir Kapağı-Şanzıman-Araba Motoru, Saç Damlası, Çıkma Motor 

Silindir Kapağı, Güneş Gözlüğü, Maskara v.b 43 grup eşya; açık artırma suretiyle, Hançerli 

Mahallesi Sahil Yolu Cad. No. 37 Liman İçi Toplantı ve Konferans Salonu İlkadım/SAMSUN 

adresindeki ihale salonunda 07.08.2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında 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 

ikametgah 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 ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6759/1-1 
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9⅝” CASING (K-55/J-55) SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

9⅝” Casing (K-55/J-55) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/86242 

1 - İdarenin  

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No:139  06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 – 0312 285 42 70 – 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  3.000 metre 9 ⅝” CASING (K-55/J-55) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel 

Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarı. 

  b) Yabancı istekliler için: CFR herhangi bir Türkiye 

Deniz Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 

150 (yüzelli) takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 27/08/2014 – 10.30 

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 ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. 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, 

4.1.1.2. 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; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. 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 Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

 İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

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, 

c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı, katalog, fotoğraf, bilgi, belge, resim ile 

açıklamaları teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.3. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler; 

İstekliler söz konusu malların ulusal standarda veya dengi uluslararası standarda 

uygunluğunu gösteren ve teknik şartnamede belirtilen API belgelerini (Teknik Şartnamede 

belirtilen özelliklerde) teklif eklerinde sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
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7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası aynı adresten 

karşılığı (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6540/1-1 

—— • —— 

FABRİKAMIZ MEYDAN HİZMETLERİNİN İŞ MAKİNELERİ İLE YAPILMASI VE 

FLİTRASYON TOPRAĞI İLE ATIK MALZEMELERİN GÖSTERİLEN  

YERE ATILMASI VE DÜZENLENMESİ İŞİ AÇIK İHALE USULÜ 

İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Erciş Şeker Fabrikasından: 

İhale kayıt numarası : 2014/87081 

1 - İdarenin 

a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.-Erciş Şeker Fabrikası 

b) Adresi : Van Yolu 9. Km. Erciş/VAN 

c) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) – 0 432 388 20 05-06 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı, niteliği ve miktarı : 2014-2015 Kampanya Dönemi süresince Fabrikamız 

Meydanında biriken işletme atıklarının 70 gün boyunca 

tahmil tahliyesi 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Meydan Sahası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 12/08/2014 Salı günü saat 14:00 

4 - İhale dokümanı Erciş Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 TL 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 12/08/2014, saat 14:00’a kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkur İhale 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 

yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6653/1-1 
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MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT VE AŞAĞIDA ÖZELLİKLERİ BELİRTİLEN 

TAŞINMAZIN İŞLETMEYE VERİLMESİ İŞİNİN İHALESİ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - Encümen Kayıt No  : 2172 

2 - İşin Konusu  : Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Su Ürünleri Hal 

Kompleksinin işletilmeye verilmesi işi. 

3 - Ada : 1179 

     Parsel : 2 Parsel Güney Dolgu Alanı ve Deniz Yüzeyi 

4 - Yüzölçümü : 225.000 m² Dolgu ve 169.500 m² Deniz Yüzeyi 

Alanı 

5 - Muhammen Bedel : Brüt cirodan %5 + KDV/Yıl (Asgari yıllık 

2.000.000,00 TL + KDV )  

6 - Geçici Teminat : 60.000.-TL 

7 - İşletme Cinsi : Su Ürünleri Hali  

8 - İşletme Süresi : 10 Yıl 

9 - Adres (Cadde-Sokak-No) : Gürpınar Mah. 

10 - Yeterlik İçin Son Başvuru 

       Tarih ve Saati : 11 Ağustos 2014 Saat: 16:30 

11 - İhale Tarihi ve Saati : 13 Ağustos 2014 Saat: 13:00 

  Son teklif verme saati: 13:00 

12 - İhalenin Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen 

Salonu Saraçhane/İstanbul 

13 - Yeterlik Başvurusunun 

       Yapılacağı Yer : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü 

Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 Çemberlitaş- 

Fatih/İSTANBUL 

14 - İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre 

Kapalı Teklif Usulü 

15 - İhale şartnamesinin görülebileceği 

      veya satın alınabileceği yer  : İhale Şartnamesi 1.000.-TL bedelle Emlak 

Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. No: 15 

Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresinden satın 

alınabilir.  

  Tel: 0212 455 33 88    Fax: 0212 449 51 33 

16 - İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

16.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

16.1.1. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva 

eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 

16.1.2. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel Kişiler) 

16.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi. 

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

16.1.4. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

16.1.5. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

16.1.6. İhaleye konu iş ile ilgili istenen belgeler;  

a) İhale ilk ilan tarihi itibariyle, ihale konusu Hal İşletmeciliği alanında faaliyet 

gösterdiklerine veya Hal İşletmeciliğinin şirket ana faaliyet konuları arasında bulunduğuna dair 

Ticaret odasından temin edecek belge (ortak girişim olması halinde tüm ortakların bu şartları 

sağlaması gerekmektedir.) 

b) Ödenmiş sermayenin en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) olduğuna dair 

belge (Gelir-Gider Tablosu, Kar/Zarar Tablosu, vb. İşbu belgeler Yeminli Mali Müşavir veya 

Vergi Dairesi Tasdikli olacaktır, Ortak girişim olması halinde pilot ortağın asgari yeterlik olarak 

istenen bedelin %100’ünü, özel ortaklardan her birinin ise %10’unu asgari şart olarak sağlaması 

zorunludur)  

c) Bankalar nezlinde en az 5.000.000.-TL (beş milyon Türk Lirası) tutarında 

kullanılmamış nakit veya gayri nakit kredisi olduğunu ispatlayan Banka Referans Mektubu. 

Sunulan Banka Referans Mektuplarının genel müdürlüklerinden yazılı olarak teyit edilmesi 

zorunludur.(Ortak girişim olması halinde pilot ortağın istenen asgari yeterlik şartlarını sağlaması 

yeterlidir, ayrıca ortaklar birlikte de karşılayabilirler.)  

d) İsteklilerin ihale tarihi itibariyle bünyesinde 2 veteriner hekim ve 1 su ürünleri 

mühendisi bulundurması zorunludur. (ortak girişim olması halinde pilot ortağın asgari şartları 

sağlaması gerekmektedir.)  

e) İsteklilerin ihale tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıl boyunca her yıl en az 8.000.000.- TL, 

toplamda 40.000.000.-TL ciro yapmış olduğunu gösteren belge (ortak girişim olması halinde pilot 

ortağın asgari şartları sağlaması gerekmektedir.)  
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16.1.7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair belge ( ihaleye ortak 

katılım olması halinde tüm ortakların alması gerekmektedir.)  

16.1.8. İhale dokümanı satın alındığına dair belge.(İBB Gelirler Müdürlüğünden temin 

edilecektir. İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması 

yeterlidir.) 

16.1.9. Ortak girişim beyannamesi 

İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ihale 

üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün 

ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla 

imzalayacaklardır. 

16.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

16.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

16.2.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat, 

16.2.3. Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva 

eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler) 

16.2.4. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası 

belgesi  

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

b) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel 

kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca 

onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

16.2.5. İmza Sirküleri. 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş 

noter tasdikli imza beyannamesi. 

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde 

düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin 

belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri 

Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir. 

16.2.6. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 

beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış 

olması gereklidir.) 

16.2.7. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (İhale 

üzerinde kalırsa noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)  
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17 - İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

18 - İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri zorunludur. 

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, İBB Emlak Müdürlüğü Binbirdirek Mah. Piyerloti Cad. 

No: 15 Çemberlitaş-Fatih/İSTANBUL adresine, 11 Ağustos 2014 saat: 16.30 tarihine kadar 

yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi 

verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü salonda hazır bulunan isteklilerin 

huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif 

zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir. 

18 - Yeterlik Başvuru dosyası ve kapalı teklif zarfı İdareye verildikten sonra dosya 

içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

19 - İhaleye katılmak isteyenlerin, yeterlilik müracaatında bulunduktan (11.08.2014) 

sonra yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü (13/08/2014) en geç saat 

13:00’a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

20 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir.  

21 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

İlan olunur.  6779/1-1 

—— • —— 

1 KALEM MAMUL MAL ALIMI-DİĞER MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMI (6 SERBESTLİK 

DERECELİ ROBOT KONTROL ÜNİTESİ (KUVVET TORK SENSÖRÜ, İKİ PARMAK 

TUTUCU APARATI, YAZILIMI) İHALESİ YAPILACAKTIR 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

1 kalem Mamul Mal Alımı-Diğer Makine ve Teçhizat Alımı (6 Serbestlik Dereceli robot 

kontrol ünitesi (Kuvvet tork sensörü, iki parmak tutucu aparatı, yazılımı) 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 21’inci maddesinin (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/81603 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 

Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 360 11 85- 0 342 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi  : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi  : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 kalem Mamul Mal Alımı-Diğer Makine ve 

Teçhizat Alımı (6 Serbestlik Dereceli robot kontrol 

ünitesi(Kuvvet tork sensörü, iki parmak tutucu 

aparatı, yazılımı) 
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b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği Üniversite Bulvarı P.K. 27310 

Şehitkamil/ Gaziantep/ TÜRKİYE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : İşe başlama tarihinden itibaren 90 (Doksan) Takvim 

Günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Yönetim Birimi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 13.08.2014 Çarşamba günü - Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4. http://bap.gantep.edu.tr adresinde yer alan ilgili dokümanlardan bu bilgiler 

görülebilir. 

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

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00 TL 

karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 

P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, 13/08/2014 ihale tarihi ve saat 14:00’e kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep/ 

TÜRKİYE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 6802/1-1 
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VANTİLATÖR SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - Teşekkülümüz ünitelerinin ihtiyacı 66 adet Radyal Santrifüj Vantilatör Satın Alma ve 
İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 04.08.2014 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez.  

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife açıktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 
serbesttir. 6566/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Akçay Beldesi, 21 M-IV pafta, 844 ada, 180 parsel 
üzerindeki 556745 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Körfez-3M Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 
Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ayşe Süheyla ANGIN (Denetçi No: 13907, Oda Sicil No: 
14326) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nin 2013/1136 esasına kayden Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada, 07.03.2014 tarihli ve E.2013/1136-K.2014/168 sayılı karar ile “davanın 
reddine” hükmedildiğinden, Ayşe Süheyla ANGIN hakkında, 14.02.2014 tarihli ve 28913 sayılı 
Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geriye kalan 132 
günlük kısmı 16.07.2014 tarihli ve 5977 sayılı Makam Olur’u ile uygulamaya konulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6765/1-1 
—— • —— 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

19/02/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Cumhuriyet Mah. 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 124 Altınordu/ORDU adresli ve 1690514205 Vergi 
Kimlik/Mükellefiyet numarasında kayıtlı olan Bi-Çim Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda 
Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 6 (Altı) ay süreyle Bakanlık İhalelerine 
katılmaktan yasaklanması kararına ilişkin ilan metninde, "şirket ortakları kısmında isimleri 
bulunan Aydın İLELİ ve Mehmet GİRAL adlı şahısların yasaklama işleminin iptaline" ve Bi-Çim 
Yapı İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Gıda Turizm Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 
yasaklılık durumunun devam etmesine karar verilmiştir. 

İlan olunur. 6763/1-1 
—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

Açıköğretimliler Birliği Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Ankara 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinin 10/06/2014 tarihinde kesinleşen, 05/02/2014 tarih ve E: 2012/252, K: 2014/34 
sayılı kararı gereği dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6610/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Ahlatcı Eğitim Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı (Ahlatcı Vakfı) 

VAKFEDENLER: Ahmet AHLATCI, Güner Sibel AHLATCI, Ahmet Emin AHLATCI 

VAKFIN İKAMETGAHI: ÇORUM 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: 

Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.04.2014 tarih ve E:2013/235, K:2014/217 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Eğitim, öğretim ve sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde 

yerine getirilmesi, toplum ve birey sağlığının korunması ve iyileştirilmesi, kültürel faaliyetlerin 

desteklenmesi, ağaçlandırma faaliyetleri yapılması, fakir ve muhtaç durumdaki vatandaşlar ile 

yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara yardım etmek ve sosyal dayanışmaya katkıda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI : 300.000.-TL.(ÜçyüzbinTürklirası) 

YÖNETİM KURULU : Ahmet AHLATCI, Güner Sibel AHLATCI, Yağmur AHLATCI, 

Ahmet Emin AHLATCI, Hüseyin AHLATCI. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 

devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6782/1-1 

—— • —— 

Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 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 öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/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. 

 

Yüksekokul Bölümü 
Kadro 

Ünvanı 
Adedi Açıklama 

Meslek 

Yüksekokulu 

Bilgisayar 

Teknolojileri 

Bölümü 

Doçent 1 

Bilgisayar Teknolojileri ve öğretimi 

alanında Doçent ünvanı almış olmak. 

Yükseköğretim Kurumlarında en az 

10 yıl çalışmış olmak. 

 6789/1-1 
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Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve niteliği belirtilen kadrolara: 2547 sayılı 

kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili 

maddelerine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. 

*Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların; başvurmak istedikleri birim ve 

anabilim dallarını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, doktora belgelerinin onaylı 

fotokopisini, 2 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdanlarının onaylı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını içeren 4 (dört) takım dosya ekleyerek ilgili fakülte dekanlıklarına başvurmaları, 

*Yardımcı doçent adaylarının 2547 sayılı kanunun 23. maddesinin b/2 fıkrası ile Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmenliğinin 6. maddesine göre yabancı dil sınavlarına 

girmeleri, Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylandığına dair belge eklemeleri, Adayların bilimsel çalışma ve yayınlarının eğitim-öğretim 

faaliyetlerini yönetimlerinde biten ve devam eden doktora çalışmalarının listesini içeren birer 

CD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. 

* Yapılan müracaatlarda belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli dosyalar ve süresi 

içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

* Başvurular, ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün 

içerisinde yapılacaktır. 

* Adayların yabancı dil sınavları daha sonra www.igdir.edu.tr adresinde yayınlanacaktır. 

 

Unvanı Der. Adet Birimi Bölümü Anabilim Dalı Açıklamalar 

Yrd.Doç 3 1 

Sağlık 

Hizmetleri 

Meslek Yük. 

Ok. 

Tıbbi 

Laboratuvar 

Teknikleri 

 Uzman Doktor olmak. 

Yrd.Doç 4 1 
Fen Edebiyat 

Fakültesi 
Tarih 

Yakınçağ 

Tarihi 

Yakınçağ Alanında 

doktora yapmış 

olmak. 

Yrd.Doç 4 1 
Ziraat 

Fakültesi 

Biyosistem 

Mühendisliği 

Biyosistem 

Mühendisliği 

Biyosistem 

Mühendisliği 

Alanında doktora 

yapmış olmak. 

Yrd.Doç 5 1 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

İşletme  
Alanında doktora 

yapmış olmak. 

Yrd.Doç 4 1 

İktisadi ve 

İdari Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası 

İlişkiler 
 

Siyasi Tarih Alanında 

doktora yapmış 

olmak. 

Yrd.Doç 4 1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektronik 

Katkılı Yarı İletken 

İnce Filmler 

konusunda doktora 

yapmış olmak. 

Yrd.Doç 4 1 
Mühendislik 

Fakültesi 

Elektrik 

Elektronik 

Mühendisliği 

Elektro 

Manyetik 

Alanlar ve 

Mikrodalga 

Tekniği 

Devre Elemanlarının 

Elektriksel ve 

Kimyasal 

Karekterizasyonu 

konusunda çalışma 

yapmış olmak. 

Yrd.Doç 5 1 
İlahiyat 

Fakültesi 

Temel İslam 

Bilimleri 

Arap Dili ve 

Belagati 

Alanında Doktora 

yapmış olmak. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/10197 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı/Karabük Üniversitesi 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Karabük Üniversitesi İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Karabük/Merkez 

Adresi 
100. Yıl Mah. Demir Çelik 

Kampüsü Karabük 
Tel-Faks 370 433 63 49 – 370 433 63 43 

Posta Kodu 78050 E-Mail imid@karabuk.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Atakale Güvenlik Sistemleri 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 
Nuri Özden 

Adresi 
Fevzi Çakmak Sokak 29/7 Kızılay/ 

Ankara 

Fevzi Çakmak Sokak 29/7 Kızılay/ 

Ankara 

T.C. Kimlik No.  11822114752 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0940147798  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 282189  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) 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. 

 6796/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/9701 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Sağlık Bakanlığı/Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü İl/İlçe Adana/Seyhan 

Adresi 
Reşatbey Mah. 5 Ocak Cad. No: 53 

Seyhan/Adana 
Tel-Faks 322 344 19 11/322 344 19 11 

Posta Kodu 01120 E-Mail hsm01.idmi@saglik.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ABC Medikal A.Ş. Mahmut Uğur Aksoy (% 51 Ortak) 

Adresi 
Kırkkonaklar Mah. 316. Cad. 345. Sk. 

No: 14/4   06550 Çankaya/Ankara 

Kırkkonaklar Mah. 316. Cad. 345. 

Sk. No: 14/4   06550 

Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  10630225278 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
10630225278  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
109253  

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. 

 6766/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/191485 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İLLER BANKASI ANONİM 

ŞİRKETİ ADANA BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe ADANA/Seyhan 

Adresi 
Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci 

Bulvarı No:19 
Tel-Faks 0(322) 235 06 91 - 0(322) 235 06 67 

Posta Kodu 01170 E-Mail ilbank.adana@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ERDAL ARSLAN  

Adresi 

Cemalpaşa Mah. Bahar Cad. Er-As 

Apt. No: 27 Kat: 2 Daire: 8 

Seyhan/ADANA 

 

T.C. Kimlik No. 22201970418  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

ADANA İNŞAAT 

MÜHENDİSLERİ ODASI 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 58998  

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 (X) 

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- DİGER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734 , 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5- ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 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. 

 6790/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/69281 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

İLLER BANKASI ANONİM 

ŞİRKETİ KAYSERİ BÖLGE 

MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe KAYSERİ/Kocasinan 

Adresi Kocasinan Bulvarı No: 147 Tel-Faks 0(352) 222 89 24 - 0(312) 222 88 26 

Posta Kodu 38090 E-Mail ilbank.kayseri@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GİSTAŞ GAZİOĞULLARI 

İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 

Vahyettin ÖZTÜRK 

Adresi 

Osman Koyuncu Cad. Öncü İş 

Merkezi No:53/2 Melikgazi / 

KAYSERİ 

Harmanlar Mah. Bülbül Sk. Kılıç 4 

Apt. Sitesi B Blok No: 20/1  İç Kapı 

No: 13 Çınarcık / YALOVA 

T.C. Kimlik No.  28601054444 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
03523202071  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KAYSERİ TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 19697  

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 (X) 

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- DİGER MEVZUAT:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734 , 4735 ve 2886 sayılı 

Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5- ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 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. 

 6790/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

 
 6773/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
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Maliye Bakanlığından: 

 
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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/2/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/5/1-1 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/6/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/7/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/8/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/9/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/10/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/11/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/12/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/13/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/14/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/15/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/16/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/17/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/18/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/19/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/20/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/21/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/22/1-1 



24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 

 6764/23/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 24 Temmuz 2014 – Sayı : 29070 

 

Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

 

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. 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARIg 

 

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 gerç 

ek 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. 
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Maliye Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

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. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
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. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 09.07.2014 - 103 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.07.2014 - 1128  ŞANLIURFA 

 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Çamlıdere Mahallesinde bulunan tescilli Mercihan 

Höyüğü’nün koordinatlı sit alanı sınırlarının, koruma ve kullanma esaslarının belirlenmesine 

ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 04.07.2014 tarihli tespit raporu, Diyarbakır Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.02.1990 tarih ve 372 sayılı kararı, konunun 

dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan incelemeler sonucunda: 

Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Çamlıdere Mahallesinde bulunan ve tescil edilirken sit alanı 

sınırları belirlenmeyen Mercihan Höyüğü’nün, ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları 

gösterildiği şekilde belirlenmesine, üzerinde köy yerleşimi bulunduğundan yaşamın devamlılığı 

ilkesi gereğince I. Derece arkeolojik sit alanı derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

düzeltilerek tescilinin devamına, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna 

Mercihan Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın: 

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. 

şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6549 Manisa İli, Soma İlçesinde Yürütülmekte Olan Madencilik Faaliyetleri Kapsamında

Bazı Taşınmazların Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/6555 Van İli ve Çevresinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Bu Yerlerde Görev Yapan
Öğretim Elemanlarına Verilen Geliştirme Ödeneği Hakkındaki 6/12/2011 Tarihli ve
2011/2518 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına
14/7/2015 Tarihine Kadar Devam Olunması Hakkında Karar

2014/6557 2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “GAP Eylem Planı Projeleri (GAP)” Kapsamındaki
Bahçe-Nurdağı Varyantının Yapımı Amacıyla Ekli Haritada Gösterilen Güzergâha
İsabet Eden Taşınmazlar ile Üzerindeki Muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

2014/6581 İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hüsambey Mahallesinde Bulunan ve Yenileme Alanı Olarak
Kabul Edilen Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Bedelsiz Olarak Fatih Belediye
Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

2014/6590 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden
Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı
Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI
2014/6591 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Şenol GÖKA’nın Atanması

Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
— Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Batman Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
— Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kırklareli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
— Uşak Üniversitesi Hacım Sultan Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış

Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (SGM: 2014/28)

— Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:35)
— İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması

Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2014 Tarihli ve 2014/51 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 27/3/2014 Tarihli ve E: 2013/102, K: 2014/57 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 9/4/2014 Tarihli ve E: 2013/147, K: 2014/75 Sayılı Kararı

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

Günlük Değerleri


