
T.C.
Resmî Gazete

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

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                               İçindekiler 72. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK, SİYASAL VE

SOSYAL SORUNLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sorunlar Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal

ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, yönetim

organlarına, yönetim organlarının görevlerine 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.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

1 Eylül 2015
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MESİMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sos-

yal Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Çalışma Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde eko-

nomik, sosyal ve siyasal alanlarda teorik ve araştırmaya yönelik projeler geliştirmek ve kendi

çalışma alanına giren konularda Üniversite ile yerel, ulusal ve uluslararası kişi ve kurumlar ile

işbirliği içerisinde faaliyetler gerçekleştirmek üzere disiplinler arası uygulama ve araştırma ça-

lışmalarını geliştirmek ve uygulamaktır.

Merkezin çalışma alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır:

a) Ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda projeler üretmek, araştırmalar gerçekleştirmek,

ilgili alanlarda bilimsel toplantılar düzenlemek.

b) Ekonomik, siyasal ve sosyal konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer,

konferans ve kongre gibi etkinlikler düzenleyerek ilgili etkinliklerde birimler ve kurumlar arası

koordinasyonu sağlamak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen ekonomik, siyasal ve sosyal olayları

analiz edecek çalışma grupları oluşturmak.

ç) Yerel ve ulusal düzeyde ekonomik, siyasal ve sosyal politikaların geliştirilmesine

yönelik çalışmalar yapmak.

d) Üniversite bünyesinde yer alan ilgili akademik disiplinler ile birlikte, ulusal ve ulus-

lararası kurum, kuruluş ve kişilerin ihtiyaç duydukları konularda ortak araştırmalar yapmak,

projeler hazırlamak ve uygulamak.

e) Muğla iline ilişkin ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlar hakkında yerel kurumlarla

işbirliği çerçevesinde yenilikçi projeler geliştirmek.

f) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda faaliyetler gerçekleştirmek.
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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 ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görev-

lendirilebileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı yöntemle görevden alınabilir.

(2) Üniversitede görev yapan ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırmalarda bulunan

öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen en çok iki kişi, Rektör tarafından mü-

dür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten müdür yardımcısı yeniden gö-

revlendirilebilir.

(3) Müdürün görevinde bulunmadığı hallerde müdür yardımcılarından biri yerine ve-

kâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Müdür yardımcıları ve Yönetim Kuruluna üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre

bilgi vermek.

f) Merkezin çalışma birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

g) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, personelin görev ve

sorumluluklarını etik ve bilimsel kurallara göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

ğ) Merkezde yapılan bütün işlemlerin, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçeve-

sinde yapılıp yapılmadığını denetlemek.

h) Üst makamlar tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve

Merkezin çalışma alanı ile ilgili tercihen öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine

Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden olu-

şur. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan

üyenin yerine, aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde

olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile

alır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amaçları doğrultusunda ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin

yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, bu kararların amacına ulaşması için yapılması

gerekenlerin icrasını planlamak.

b) Merkezin çalışma ilke ve hedeflerini belirlemek, bilimsel ve idari plan ile programları

hazırlamak.

c) Merkeze bağlı birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazır-

lamak.

ç) Merkezde yapılacak analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek hazırlamak

ve Rektöre sunmak.

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

f) Müdür tarafından sunulan faaliyet programı ile teklifleri görüşmek ve karara bağla-

mak, Müdürün gündeme alacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini

belirlemek ve süreçleri izlemek.

ğ) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler

konusundaki ilkeleri belirlemek.

h) Merkez bünyesinde oluşturulacak birimleri ve bunlarda görevlendirilecek personeli

belirlemek.

ı) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniver-

sitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuru-

luşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç

yıl süre ile görevlendirilen en az beş, en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi dolan üye ye-

niden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, aynı yöntemle

yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez olağan olarak toplanır.

Yönetim Kurulu üyeleri de bu toplantılara katılırlar. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma

Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku-

rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547

sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı

enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili hususlarda uygulanacak

usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, lisansüstü eğitim-öğretim; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve

sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama

faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

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

b) Azami süre: Lisansüstü programın tamamlanması için kullanılabilecek maksimum

süreyi,

c) Danışman/Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere EYK tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri Senato tarafından

belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) EABD: Enstitü Ana Bilim Dalını,
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d) EABDB: Enstitü Ana Bilim Dalı Başkanlığını,

e) EASD: Enstitü Ana Sanat Dalını,

f) EASDB: Enstitü Ana Sanat Dalı Başkanlığını,

g) EK: Enstitü Kurulunu,

ğ) Enstitü: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) EYK: Enstitü Yönetim Kurulunu,

ı) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders

bırakması da dikkate alınarak, sınavına girmesi gereken derslerden aldığı notların ağırlıklı arit-

metik ortalamasını,

i) Müdür: Enstitü müdürlerini,

j) MÜDS: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dil Sınavını,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Senatosunu,

o) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

ö) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

p) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

r) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ş) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Öğrenci Kabulü, Kayıt, Dersler ve Sınavlar

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 4 – (1) İlan edilmesi gereken yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik kon-

tenjanları, EABDB/EASDB tarafından belirlenerek Enstitü Müdürlüğüne teklif edilir.

(2) Bu kontenjanlara ilişkin EK kararı Senatonun onayından sonra Rektörlük tarafından

ilan edilir.

(3) İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, istenen belgeler

ve var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan, öğrenci almak üzere her yarıyıl ba-

şında veya Senatonun belirlediği tarihlerde, verilir.

(4) Lisansüstü programlara öğrenci alım süreci Enstitüler tarafından yürütülür.

Lisansüstü öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru için adayların;

a) Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksek-

okullardan bir lisans diplomasına sahip olmaları,
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b) Tezli lisansüstü programlara başvuruda ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM

tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları,

c) Tamamen yabancı dil ile eğitim yapılan programlarda başvurulan ana bilim dalının

başvuru şartlarında Senato tarafından belirlenen yabancı dil başarı notunu sağlamaları

gerekir.

(2) Yabancı dil başarı durumu ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil başarı düzeyi, YDS ve ÖSYM

tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası yabancı dil bilgi düzeyi belirleme sı-

navları veya MÜDS sonuçlarına göre ölçülür.

b) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı yüksek lisans programları için EABDB teklifi,

EK kararı ve Senato onayı ile dil kriteri konulabilir. Eğitim-öğretimin tamamen yabancı bir

dilde yürütüldüğü yüksek lisans programlarına başlamak için adayların YDS’den en az 60

puan, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az buna eşdeğer

bir puan veya MÜDS’den en az 60 puan almaları gerekir. Eğitim-öğretimin tamamen belirlenen

yabancı dilde yapıldığı programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.

c) Sanatta yeterlik/doktora başvurularında eğitim-öğretimin Türkçe yürütüldüğü prog-

ramlarda YDS’den en az 55 puan, eğitim-öğretimin tamamen yabancı dilde yapıldığı program-

larda YDS’den en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sı-

navlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmak gerekir.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil olan ana bilim dallarında yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarına başvuran adayların, YDS’den en az 80 puan ayrıca doktora için bilim alanıyla ilgili

yabancı dilden farklı bir dilden YDS’den en az 55 puan, ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

edilen yabancı dil sınavlarından en az bunlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

d) Yüksek lisans eğitiminde programlara ait dil başarı notunu sağlayamayan öğrenciler

için YÖK’ün 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara

İlişkin Yönetmelikte yer alan ilgili hükümleri uyarınca yabancı dil hazırlık programı uygulanır.

(3) Sanatta yeterlik/doktora programlarına lisans diploması ile başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim

veya sanat dalında 4 tam not üzerinden en az 3.00 veya eşdeğer mezuniyet notuna sahip olma-

ları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 80 standart puana sahip olma-

ları veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az bu puan muadili

bir puan almış olmaları

gerekir.
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(4) Sanatta yeterlik programlarına tezli veya tezsiz yüksek lisans diplomasıyla, doktora

programlarına tezli yüksek lisans diplomasıyla başvuran adayların;

a) EABDB/EASDB tarafından uygun görülen ve EYK tarafından onaylanan bir bilim

veya sanat dalında yüksek lisans derecesine sahip olmaları,

b) Başvurduğu programın puan türünde ALES’ten en az 55 standart puan veya ÖSYM

tarafından kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları

gerekir.

(5) Lisansüstü programlara başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve

programa yerleştirilmelerinde;

a) Başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans/yüksek lisans not ortalamasının %20’si

ve yazılı sınav notunun %30’u toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki karşılık-

larının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

b) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/

doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere Senato tarafından belirlenir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES puanı getirme şartı ve diğer

kriterler Senato tarafından belirlenir.

(6) Güzel sanatlar ana sanat dalları ve konservatuarların ana sanat/ana bilim dallarının

lisansüstü programlarına başvuran adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programa yer-

leştirilmelerinde;

a) Adaylardan, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

b) Başarı puanı; lisans/yüksek lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/kayıt altına

alınmış performans sınav notunun % 50’si toplanarak hesaplanır. GNO’ların 100’lük sistemdeki

karşılıklarının bulunmasında YÖK’ün dönüşüm tablosu kullanılır.

c) Başarı puanı yüksek lisans adayları için 100 tam not üzerinden 60, sanatta yeterlik/

doktora adayları için 65’ten az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının

TUS Temel Tıp puanından en az 50 veya ALES’ten 55 standart puan veya ÖSYM tarafından

eşdeğerliği kabul edilen sınavların birinden en az buna eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

TUS puanının etkisi ALES puanı gibi hesaplanır.

(8) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu adayların lisansüstü

programlara kabul koşulları, ilgili EABDB/EASDB görüşü ve EK teklifi üzerine Senato tara-

fından belirlenir.

(9) Lisansüstü programlara öğrenci alımında, adayların EABDB/EASDB ve EK tara-

fından belirlenen ve Senato tarafından onaylanan ek koşulları da sağlamaları gerekir.

(10) EABDB/EASDB kararıyla oluşturulan jürinin yaptığı sınav notları ve sınav evrakı

tutanakla aynı gün veya yetişmemesi durumunda bildirmek şartıyla takip eden gün içerisinde

Enstitüye teslim edilir. Başarı değerlendirmeleri EYK tarafından yapılır.
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(11) Başarı puanlarına göre adaylar sıralanarak, kontenjan sayısı kadar öğrenci alınır.

Notların eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır. Sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye

alınmaz. Sonuçlar, EYK kararıyla kesinleştikten sonra ilan edilir. Sınav sonucuna itirazlar bir

hafta içerisinde ilgili enstitüye yapılır.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Lisans öğrenimini başvurduğu yüksek lisans veya doktora programın-

dan farklı alanlarda almış olan öğrencilere; lisans veya yüksek lisans öğrenimini başvurduğu

yükseköğretim kurumundan farklı bir yükseköğretim kurumundan almış öğrencilere; yüksek

lisans öğrenimini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere,

eksikliklerini gidermek amacıyla en çok bir takvim yılı bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler ve başarısız olunan derslerin

yerine ders saydırma EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir. Alınan ders kredisi,

lisansüstü öğreniminde alınması gereken ders yükünden sayılmaz. Bilimsel hazırlık progra-

mında alınan derslerin devam durumu, sınavlar, başarı notu, kayıt silme ve diğer esaslar, dersin

alındığı programda uygulanan esaslarla aynıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte

belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. Ancak öğrenci, bu sü-

rede EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile öğrenim süresinden sayılmak şartıyla lisansüstü

dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programını belirlenen süre içinde başarıyla tamamlayamayan öğ-

renciler kayıtlı oldukları program için gerekli olan asgari eğitim-öğretime devam edebilme

şartlarını sağlayamamış sayılırlar ve öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu

ile sadece bilimsel hazırlık programındaki dersleri için ek sınavlardan yararlanma hakkı verilir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olanlar, belirli bir ko-

nuda bilgilerini artırmak amacı ile EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararıyla lisansüstü derslere

özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Bu adaylar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Derslere

devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır.

(2) Bu öğrencilere, derslerin kredisi ve not durumunu belirleyen bir belge verilir. Öğ-

rencilerden kayıt yaptıracakları ders başına alınacak ücretler, EYK teklifi üzerine ÜYK tara-

fından karara bağlanır. Özel öğrenciler, bir yarıyılda en fazla üç ders alabilir.

Yatay geçiş

MADDE 8 – (1) İlgili Enstitü bünyesindeki başka bir EABD/EASD veya başka yük-

seköğretim kurumlarındaki lisansüstü programlarda en az bir yarıyılını tamamlamış öğrenciler,

Üniversitenin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
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(2) Yatay geçiş için öğrencinin ilgili programın en son ilan edilen öğrenci kabul ve ba-

şarı şartlarını sağlaması ve geldiği programda devam ettiği derslerinin tamamını başarmış ol-

ması gerekir. Yatay geçişler için başvuru akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Öğ-

rencinin programa kabulü ve intibakı, EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir.

(3) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre Enstitüde ve 33 üncü maddesine göre

Üniversitede bir birimde araştırma görevlisi kadrosuna atanıp başka bir üniversitede lisansüstü

eğitim-öğretim gören öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın yatay geçiş yaparlar. Ay-

rıca 1416 sayılı Kanun uyarınca kamu kurumlarında burslu statüde yurt dışına lisansüstü eği-

tim-öğretim için gönderilen öğrenciler başka herhangi bir şart aranmaksızın ilgili ana bilim da-

lına yatay geçiş yolu ile intibak ettirilebilir. Ancak, lisansüstü eğitimin tamamen yabancı bir

dilde yürütüldüğü programlarda ilgili programın dil şartını sağlamış olmaları gerekir.

(4) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş en geç dördüncü yarıyılın

başına kadar, öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılabilir. Tezli

ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe ilişkin koşullar ve kontenjanlar ilgili

EABDB/EASDB teklifi, EK kararı ile Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 9 – (1) Kayıt hakkı kazananlar, akademik takvimde belirtilen süre içinde is-

tenilen belgelerle ilgili Enstitüye başvurarak kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Süresi

içinde kesin kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine başarı

değerlendirilme sırası esas alınarak ilan edilen yedek adaylar kayıt yaptırabilir. Kayıtlarda is-

tenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 10 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyıl için

EABDB/EASDB kararları doğrultusunda belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uy-

gun görülen dersleri seçip kaydını yenilemek zorundadırlar. Ancak; seminer, uzmanlık alan

dersi ve tez danışmanlığı dersleri dışında mezun olabilmesi için gerekli toplam derslerin yarı-

sından fazlasını danışmanı olduğu öğretim üyesinden veya başka bir öğretim üyesinden alamaz.

Kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıt yenilemedikleri süreler azami süresinden sayılır. Katkı

payı ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve katkı payı ödemedikleri süre içinde kendilerine

öğrenci belgesi ve askerlik belgesi verilmez.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü öğrenci statüsünde ders alan ve kay-

dı silinen öğrenciler, aldıkları derslerin tanınması hususunda her yarıyılın ilk haftasında

EABDB/EASDB aracılığı ile Enstitüye başvurur. Bu derslerin tanınması ve öğrencinin öğre-

nimine hangi yarıyılda başlaması gerektiğine, tanınan ve başarı notları aktarılan eğitim-öğretim

programındaki derslerin toplam kredisi ve öğrencinin kaydolduğu programın eğitim-öğretim

programındaki yarıyıl kredileri dikkate alınarak bu derslerin karşılık geldiği yarıyıl sayısı he-

saplanır. Bu süre 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen azami süresinden düşü-

lerek, öğrencinin intibak ettirileceği yarıyıl EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.
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Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarından oluşur.

Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine, laboratuvar

ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Sınavlar; yazılı, sözlü, yazılı-uy-

gulamalı ve sözlü-uygulamalı yapılabilir. Her ders için ilgili yarıyılda en az bir ara sınav yapılır.

Ara sınav ve yarıyıl sonu başarı notu katkı oranları, ilgili öğretim üyesi veya nitelikleri Senatoca

belirlenen doktora derecesine sahip öğretim görevlilerinin önerisi ile her yarıyılın başında EYK

tarafından karara bağlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için yarıyıl sonu başarı notunun yük-

sek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Bu sınavların değerlendirilme-

sinde aşağıda belirtilen puanlama sistemi uygulanır:

a)

PUAN YARIYIL SONU DERS NOTU KATSAYI

90-100 AA 4,00

85-89 BA 3,50

80-84 BB 3,00

75-79 CB 2,50

70-74 CC 2,00

65-69 DC 1,50

60-64 DD 1,00

50-59 FD 0,50

00-49 FF 0

b) (TT) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamala-

rına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.

c) (GG) notu, tez çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. (GG) notu ay-

rıca, kredisiz olarak alınan ve başarılı olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık alan

dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

ç) (KK) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir. (KK) notu

ayrıca, kredisiz olarak alınan ve başarısız olunan derslere verilir. Bu not seminer, uzmanlık

alan dersi ve tez danışmanlığı dersleri için verilir.

d) (SS) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdüren öğrencilere verilir.

Notlarda maddi hata

MADDE 12 – (1) Enstitüler tarafından açıklanan sınav sonuçlarına ilişkin herhangi bir

maddi hatanın yapılmış olması halinde düzeltme işlemi, ilgili öğretim elemanlarının başvurusu

ve bağlı oldukları EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarından

sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl kayıt süresi içinde düzeltilmiş

olması gerekir.
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(2) Öğrenciler sınavlardan aldıkları notlara maddi hata yönünden itiraz edebilir. İtirazlar,

not ilanından itibaren bir hafta içinde Enstitüye yapılır. İlgili ana bilim dalında oluşturulan ko-

misyon tarafından maddi hata dilekçeleri incelenir. Not değişiklikleri EYK tarafından karara

bağlanır.

Not ortalamaları

MADDE 13 – (1) Not ortalaması kredi ağırlıklı olarak hesaplanır. Kredi ağırlıklı not

ortalaması, her yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin kredisinin başarı notu ile çarpımları top-

lamının, kredi toplamına bölünmesi ile bulunur.

(2) GNO, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren Senato tarafından

belirlenen ders yükünden az olmamak şartıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak

hesaplanır. GNO hesabına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğ-

rencinin not belgesinde belirtilir.

(3) Öğrencinin muafiyet hakkı kazandığı derslerden aldığı başarı notları da GNO he-

sabına dahil edilir.

Ders saydırma

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin daha önce alıp başarılı oldukları lisansüstü dersler için,

ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna

bağlı olarak süre eksiltme koşulları ders seçme süresi içinde öğrencinin başvurusu, ilgili

EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenir.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan ders almış öğrencilerin, başarılı oldukları

derslerin bir kısmı veya tamamı öğrencinin başvurusu, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK

kararı ile saydırılabilir. Bu derslerin alındığı kuruma ait detay belirtilip transkriptine olduğu

gibi yazılarak başarı notu girilir.

Kayıt sildirme

MADDE 15 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kaydı, öğren-

cinin bir dilekçe ile ilgili Enstitüye başvurusu üzerine EYK kararıyla silinir. Bu durumda öden-

miş olan harç ve kayıt giderleri iade edilmez. Kaydı silinen öğrencinin durumu ilgili birim ve

kurumlara bildirilir.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorun-

dadır. Öğrenciler başarısız oldukları seçmeli dersleri ise tekrarlayabilir veya danışman onayı

ile yerine başka bir ders alabilir.

(2) Ayrıca öğrenciler GNO’larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri tek-

rarlayabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili başvuru, ders kayıtları süresi içinde

EABDB/EASDB tarafından ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır.
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Yarıyıl izni

MADDE 17 – (1) Öğrencilere aşağıdaki gerekçelerle ve belgelendirilmek şartı ile en

fazla iki yarıyıl izni verilebilir:

a) Hastalık izni: En az altı haftalık bir süreyi kapsayan ve ilgili yönetim kurulunca uy-

gun görülen sağlık kurulu raporu,

b) Askerlik izni: Öğrencinin tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapıl-

maması veya azami süresini doldurduğu için isteğe bağlı ya da zorunlu askere alınması,

c) Maddi ve ailevi nedenlerle izin: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve

geçimini etkileyen ölüm, doğal afet veya benzer durumlar,

ç) Değişim programları hariç olmak üzere öğrenimleri ile ilgili olarak yurt dışında gö-

revlendirilme,

d) Öğrencinin gözaltına alınmış ve/veya tutuklanmış olduğunun tespit edilmiş olması

veya durumun özelliklerine göre ilgili EYK tarafından geçerli kabul edilen diğer gözaltı ve tu-

tukluluk durumları,

e) İlgili EYK tarafından kabule değer görülen diğer mazeret durumları.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek lisans programı

Yüksek lisans programının açılması ve yürütülmesi

MADDE 18 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yü-

rütülebilir. Bu programların hangi EABD/EASD tarafından açılacağı ve nasıl yürütüleceği, EK

teklifi ile Senato tarafından belirlenerek, YÖK onayına sunulur.

Tezli yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 19 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, lisans derecesi yeterliliklerine

dayalı bir alanda, bilginin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma ya-

parak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerini sağ-

lamaktır. Tezli yüksek lisans programı örgün ve uzaktan eğitim programı şeklinde de yürütü-

lebilir.

Dersler

MADDE 20 – (1) Eğitim-öğretim programlarında dersler; zorunlu, seçmeli, seminer,

tez, dönem projesi, uzmanlık alan dersi adı altında yer alır:

a) Zorunlu Dersler (Z): Eğitim-öğretim programında yer alan ve öğrencinin alıp başar-

ması gereken derslerdir.

b) Seçmeli Ders (S): Eğitim-öğretim programında yer alan ve önerilen belirli dersler

veya ders grupları arasından alınacak dersler.

c) Seminer (SM): Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir

konunun incelenip irdelenmesine dayanan sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı bir me-

tinden oluşan çalışmadır.
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ç) Tez (T): Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik

olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmadır.

d) Dönem Projesi (DP): Tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında araştırılan ve/veya ince-

lenen bilimsel bir konunun, bir bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş şeklidir.

e) Uzmanlık alan dersi (UA): Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanın ça-

lıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik

ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazan-

dırılması tez çalışmalarının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak

olan teorik bir derstir.

(2) Ders içeriği, işlenecek konular, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlen-

dirme yöntemleri, sınav katkı oranları gibi hususlar dersi verecek öğretim elemanı tarafından

ders bilgi formunda belirtilir. Ders bilgi formları EABDB/EASDB kararı ile onaylandıktan

sonra Enstitü tarafından eğitim-öğretim başlamadan ilan edilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca, uz-

manlık alan dersi dışında en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmasını başarmak zorunda-

dırlar. Uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması kredili olup; başarılı (GG) veya başarısız

(KK) olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD

başkanına teslim edilir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmasına başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programında al-

dığı dersleri, lisansüstü derslerini, uzmanlık alan dersini ve semineri başarı ile tamamlamaları

gerekir.

(3) Öğrencilerin alacakları derslerin en çok ikisi, danışmanın önerisi ile daha önce al-

mamış olmak koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenciler ilgili EABDB/EASDB

teklifi ve EYK kararı ile diğer EABD/EASD veya başka yükseköğretim kurumlarından da li-

sans dersleri alabilir.

(4) Yüksek lisans dersleri, ilgili danışmanın başvurusu, EABDB/EASDB teklifi ve EYK

kararı ile diğer EABD/EASD veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü

derslerinden de seçilebilir.

(5) GNO 3.00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri açılmış olan yüksek li-

sans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(6) Yüksek lisans programları; yurt içi ve yurt dışı, birleştirilmiş ve ortak yüksek lisans

programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu durumda;

a) Yurt içi ile ilgili programlar, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Li-

sansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik,
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b) Yurt dışı ile ilgili programlar, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Ku-

rumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

hükümlerine göre yürütülür.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi iki yarıyıl ders ve

iki yarıyıl da tez olmak üzere toplam dört yarıyıldır. Öğrenci tezli yüksek lisans programı için

gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

(2) Tezli yüksek lisans programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı

ve bilimsel hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin ve-

rildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın

altı yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-

lirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 23 – (1) EABDB/EASDB, tezli yüksek lisans programında her öğrenci için

öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dik-

kate alarak bir tez danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde Enstitüye

önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün

içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda başka

yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere ikinci danışman atanabilir. Danışman atanıncaya

kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-

mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Tezli yüksek lisans programlarında en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman

tarafından belirlenen tez çalışmasının amacı, yöntemi ve çalışma planını içeren tez önerisi ilgili

EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından onaylanır.

(5) Danışman ve/veya tez konusu değişikliği EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı

ile yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır.

(6) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir yüksek lisans öğrencisinin da-

nışmanlığını yürüten öğretim üyesinin Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması

veya il dışında görevlendirilmesi durumunda danışmanlığı devam edebilir. Altı aydan daha

uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Önceki da-

nışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, Enstitünün Tez Yazım

Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı tezinin en az bir basılı nüshasını, elektronik ortamdaki

bir kopyasını ve intihal programı raporunu EABDB/EASDB’ye teslim eder. EABDB/EASDB

öğrencinin tez jürisi, tez savunma sınavının yeri ve tarihinin en geç bir ay içinde belirlenmesi

için evrakları Enstitüye gönderir. EYK, tez jürisi, tarihi ve yerini belirleyerek EABDB/EASDB’ye

bildirir. Öğrenci tezini, jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak

tez, EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı

kriterlerindeki dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-

retim dilidir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, danışmanın önerisi, ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK

kararı ile atanır. Jüri, öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan

olmak üzere, bir danışman varsa üç, iki danışman varsa beş öğretim üyesinden oluşur.

(5) Yüksek lisans tez jürisi, tezin teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde hazır-

ladıkları kişisel raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının yeri ve

tarihi EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından belirlenir. Jüri üyeleri, aralarından birini baş-

kan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden olu-

şur. Sınav en az 45, en çok 90 dakikadır ve dinleyicilere açıktır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında

salt çoğunlukla “Kabul”, “Düzeltme” veya “Ret” kararı verir. Bu karar, jüri raporları ve sınav

tutanağı ile birlikte EABD/EASD başkanı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde Ensti-

tüye bildirilir.

a) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç basılı nüsha ve bir elektronik kopya-

sını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yapa-

rak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

c) Tezi reddedilen öğrencinin, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücret-

lerini ödemek koşuluyla, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan

diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Bu durumdaki öğrenciye yeni

bir tez konusu verilir. Öğrencinin veya danışmanın talebi ile danışman değişikliği yapılabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden

uygun bulunan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine, EYK tarafından karar verilir. Yüksek

lisans programını tamamlayan öğrenciye EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan

Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.
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(2) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma

eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü

belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programı şeklinde

de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü

MADDE 27 – (1) Bu program en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Dönem pro-

jesi en geç ikinci yarıyılın sonunda Enstitüye bildirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı ya-

rıyıldan itibaren her yarıyıl sonunda dönem projesi ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Dönem projesinin kapsamı ve koşulları EYK tarafından belirlenir. Dönem projesi başarılı veya

başarısız olarak değerlendirilir. EABDB teklifi üzerine, EYK kararı ile yeterlik sınavı yapıla-

bilir. Yeterlik sınav jürisi üç kişiden az olmamak koşulu ile EABDB/EASDB tarafından oluş-

turulur. Bu sınavda başarısız olan öğrenci en geç üç ay içerisinde aynı jüri tarafından ikinci

kez sınava alınır, bu sınavda da başarısız olan öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya

öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması

koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, diğer EABD/EASD programlarından veya

ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı ile başka yükseköğretim kurumlarından da lisans-

üstü dersler alabilir.

(3) GNO 3.00 ve üzerindeki lisans düzeyi son sınıf öğrencileri, açılmış olan yüksek li-

sans derslerinden ilgili EABDB/EASDB kararı ile en fazla üç ders seçebilirler.

(4) Dönem projesinin yürütülmesi ve yeterlik sınavının düzenlenmesi esasları EK teklifi

üzerine Senato tarafından belirlenir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 28 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır.

Programın azami süresi bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel hazırlık sınıfında

geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere,

her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan altı yarıyıldır. Öğrenci tezsiz yüksek

lisans programı için gerekli şartları yerine getirdiği takdirde üç yarıyılda da mezun olabilir.

(2) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-

lirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.
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Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 29 – (1) EABDB/EASDB, tezsiz yüksek lisans programında her öğrenci için

öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate

alarak danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde Enstitüye önerir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi ve onaylanmasıyla dönem projesi çalışmaları

ile ilgili akademik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(3) Danışman ve/veya dönem projesi konusu değişiklik önerileri, danışman ve

EABDB/EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Kredili derslerini, dönem projesini ve sınavlarını başarıyla tamam-

layan yüksek lisans öğrencisinin mezuniyetine ilgili EYK tarafından karar verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayan öğrenciye, üzerinde öğrencinin ta-

mamlamış olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı bulunan, Müdür ve Rektörün

imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma

eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü

belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma,

bilimsel bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte, özgün bir konuda bir araştırma

sürecini bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlan-

dırma yeterliklerine sahip olmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 32 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en

az yedi lisansüstü ders, en az bir seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve

tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az ondört lisansüstü ders, en az

bir seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer çalışmasının bir

kopyası öğrenci tarafından EABD/EASD başkanına teslim edilir.
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(2) Doktora dersleri, tez danışmanının ve ilgili EABDB/EASDB teklifi ve EYK kararı

ile diğer EABD/EASD veya yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçi-

lebilir.

(3) Bu program kapsamında kendi lisans mezuniyet alanı dışında başka alanlardan lisans

düzeyinde dersler alınabilir. Öğrenciler aldıkları bu dersleri başarmak zorunda olup, bu dersler

ders yüküne ve doktora programı kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı birleştirilmiş ve ortak doktora programları

şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları;

a) Yurt içi ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yük-

seköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında

Yönetmelik,

b) Yurt dışı ile ilgili programlar için, Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kap-

sama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hak-

kında Yönetmelik

hükümlerine göre yürütülür.

Süre

MADDE 33 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile

kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yö-

netmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler doktora programını altı

yarıyılda tamamlayabilirler.

(2) Doktora programının azami süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı ve bilimsel

hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın yüksek lisans

derecesi ile kabul edilenler için oniki; lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

(3) Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenciler 2547

sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili dönemin öğrenci katkı payını

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-

lirler.

(4) Doktora programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın azami sü-

resi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler

için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az

3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(5) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamam-

lamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrencilerin yüksek lisans

programına geçebilmeleri, tez danışmanının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile ger-

çekleşir.
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Tez danışmanı atanması

MADDE 34 – (1) EABDB, her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını,

çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak daha önce en az bir yüksek

lisans tezi yönetmiş tez danışmanını ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içerisinde

Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün

içinde atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda farklı

yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere başka bir öğretim üyesi ikinci danışman atana-

bilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EABD/EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-

mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Danışman ve/veya tez konusu değişiklik talebi EABDB teklifi ve EYK kararı ile

yapılabilir. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın başında ve sonunda yapılır. Değişiklik tale-

binin danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi

önceki danışmanının iznine tabidir. Tez konusu değiştirilen öğrencilere tez konusu önerisi ile

ilgili esaslar tekrar uygulanır.

(5) Enstitüde kayıtlı tez önerisi kabul edilmiş olan bir doktora öğrencisinin danışman-

lığını yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki görevinden ayrılması, emekli olması veya il

dışında görevlendirilmesi durumunda danışmanlığı devam edebilir. Altı aydan daha uzun süreli

yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni bir danışman atanır. Değişiklik talebinin

danışmandan gelmemesi durumunda öğrencinin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki

danışmanının iznine tabidir. Önceki danışmanın ikinci danışman olarak devam etmesi için EYK

kararı gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 35 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla

ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora yeterlik sınavına

girebilmek için, lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az ondört ders ve semineri, yüksek

lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az yedi ders ve seminer dahil almış olduğu tüm

dersleri başarmış olması ve en az 3.00 genel not ortalamasını sağlamış olması gerekmektedir.

(2) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında birer defa olmak üzere yılda iki kez yeterlik

sınavına girebilirler. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci beşinci yarıyılın, lisans

derecesi ile kabul edilen öğrenci yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zo-

rundadır.

(3) Yeterlik sınavları EABDB teklifi ile EYK tarafından atanan ve atama süresi boyunca

sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Doktora yeterlik komitesi, öncelikle ilgili ana bilim dalında yer alan öğretim üyeleri veya aynı

koşulları sağlayan yakın ana bilim dallarından öğretim üyelerinden oluşur. Bir öğretim üyesi
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birden fazla yeterlik komitesinde yer alabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak,

uygulamak ve değerlendirmek amacıyla tez danışmanının da içinde bulunacağı en az ikisi başka

yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişilik doktora yeterlik sınav jürisini EYK ona-

yına sunar.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü ve

yazılı sınavlarda sorulan sorular ve değerlendirme tutanak altına alınır. Yazılı sınav başarısı

notla değerlendirilebilir. Sınavın sözlü kısmına dinleyiciler katılabilirler. Doktora yeterlik jürisi,

öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek başarılı veya başarısız

olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi tarafından yeterlik sı-

navını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan ya da koşulları yerine getirdiği halde

yeterlik sınavına iki defa girmeyen öğrencinin Yeterlik Sınav Jürisinin önerisi, Yeterlik Komi-

tesinin onayı, EABDB teklifi ve EYK kararı ile toplam ders sayısının 1/2’sini geçmemek şar-

tıyla fazladan ders/dersler alması istenebilir.

(6) Doktora Yeterlik Sınav Jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

tamamlamış olsa bile, toplam ders sayısının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler

almasını isteyebilir. Fazladan alınacak ders/dersleri izleyen iki yarıyılın sonuna kadar başarıyla

tamamlayamayan öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek

koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Tez izleme komitesi

MADDE 36 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez danış-

manının önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka EABD/EASD içinden ve/veya dışından iki üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-

rumunda, ikinci tez danışmanı isterse tez izleme komitesi toplantılarına oy hakkı olmaksızın

katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili danışmanın öne-

risi, tez izleme komitesi üyesinin ve EABDB teklifi veya tez konusu değişikliği nedeniyle EYK

kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi tez konusu değişikliği önerebilir. Tez konusu değişikliği

EABDB tarafından uygun bulunan öğrencinin yeni tez konusu EYK tarafından onaylanır.

Tez önerisi savunması

MADDE 37 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı tez çalışmasının amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez öne-

risini, tez danışmanı ve EABDB oluru ile tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce tez

izleme komitesi üyelerine verilmek üzere EABD başkanına teslim eder.
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt ço-

ğunlukla karar verir. Bu karar, tez önerisini izleyen üç gün içinde EABD başkanı tarafından

Enstitüye tutanakla bildirilir.

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

hiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışma-

nıyla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren

bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, bu savunmada

da reddedilen öğrenci ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek ko-

şulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma

ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik

statüleri devam eder.

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

muz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-

rihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o

ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından “Başarılı” veya “Başarısız” olarak

salt çoğunlukla belirlenir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak

üç kez başarısız bulunan öğrencinin raporlarının sonuçları ve tez izleme komitesi kararı EABD

başkanı tarafından Enstitüye bildirilir; yeni bir tez konusu ve/veya danışmanla çalışmalarına

devam etme hakkı verilir. Bu durumdaki öğrenciler ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya

öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklar-

dan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezin sonuçlandırılması

MADDE 38 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen

öğrenci en az üç kez tez izleme komitesi tarafından başarılı olarak değerlendirildikten sonra

tez savunma sınavına girebilir. Doktora öğrencisi tez savunma sınavı öncesinde Senato tara-

fından belirlenen nitelik ve sayıda bilimsel yayın yapmalıdır.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, Enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun bi-

çimde hazırladığı tezin en az bir nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal prog-

ramı raporunu EABDB’ye teslim eder. EABDB/EASDB öğrencinin tez jürisi, tez sınavının

yeri ve tarihinin en geç bir ay içinde belirlenmesi için evrakları Enstitüye gönderir. EYK, Tez

Jürisi, tarihi ve yerini belirleyerek EABDB/EASDB’ye bildirir. Öğrenci EABDB tarafından

Enstitüye gönderilen tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak

EABDB teklifi ve EYK onayı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki

dillerden bir dilde de yazılabilir.

(4) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-

retim dilidir.
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(5) Doktora tez jürisi, danışmanın önerisi, EABDB teklifi ve EYK kararı ile atanır. Jüri,

üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir yükseköğretim ku-

rumundan olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın

tez savunma sınavına katılabilir.

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

ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alırlar. Jüri üyeleri,

aralarından birini başkan seçer. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında

salt çoğunlukla “Kabul”, “Düzeltme” veya “Ret” kararı verir. Bu karar, EABD başkanı tara-

fından tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte

bildirilir.

a) Tezi kabul edilen öğrenci, tezinin ciltlenmiş üç basılı nüshasını ve bir elektronik kop-

yasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

b) Tezi hakkında “Düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri

yaparak, tezini Enstitüye teslim eder. EYK tezin aynı jüri önünde yeniden savunulması için

gerekli işlemleri yapar.

c) Tezi reddedilen öğrencinin, ilgili dönemin katkı payını veya öğrenim ücretlerini öde-

mek koşuluyla, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlanmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir tez

konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 39 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve tezi Enstitü tarafından şekil yönünden

uygun bulunan öğrencinin mezuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Doktora programını tamamlayan öğrenciye EABD programının onaylanmış adının

belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma

eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü

belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Sanatta yeterlik çalışmasının amacı ve kapsamı

MADDE 40 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yeteneği amaçlayan bir yükseköğ-

retim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği ÜAK önerisi üzerine

YÖK tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı, dersler, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser,

temsil veya ilgili EASDB teklifi ve EYK kararı ile belirlenen diğer çalışmalardan oluşur.
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Ders yükü

MADDE 41 – (1) Sanatta yeterlik programı yüksek lisanstan gelenler için en az yedi,

lisanstan gelenler için en az ondört ders, en az bir seminer, uygulamalar ile tez ve/veya sergi,

proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(2) Lisansüstü dersler EASDB teklifi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumla-

rında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 42 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi

ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu

Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler programı altı yarı-

yılda tamamlayabilirler.

(2) Sanatta yeterlik programının azami süresi; kayıt olduğu programa ilişkin derslerin

verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan

oniki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için onsekiz yarıyıldır.

(3) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili derslerini başarı ile tamamlamanın

azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul

edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya

en az 3.00 genel not ortalamasını tutturamayan öğrenciler, ilgili dönemin öğrenci katkı payını

veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabi-

lirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer

haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini

başarı ile tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçebilir. Bu durumdaki öğrenci-

lerin yüksek lisans programına geçebilmeleri, tez danışmanının önerisi, EASDB teklifi ve EYK

kararı ile gerçekleşir.

Danışman atanması

MADDE 43 – (1) EASDB her öğrenci için öğretim üyeleri içerisinden daha önce en

az bir yüksek lisans tezi yönetmiş danışmanı ilk yarıyılın başlamasından itibaren yedi gün içe-

risinde Enstitüye önerir.

(2) Danışman, EYK kararı ile derslerin başladığı tarihten itibaren en geç onbeş gün

içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği du-

rumlarda farklı yükseköğretim kurumlarından da olmak üzere başka bir öğretim üyesi ikinci

danışman atanabilir. Danışman atanıncaya kadar bu görevi EASD başkanı yürütür.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin seçimi, onaylanması ve tez çalışmaları ile ilgili akade-

mik görev ve sorumluluklar danışman tarafından yürütülür.

(4) Sanatta yeterlik programında, danışmanın önerisi ile Enstitü Tez Konusu Öneri For-

muna uygun olarak hazırlanan tez konusu en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar ilgili EASDB

tarafından onaylandıktan sonra ilgili Enstitüye sunulur.
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(5) Sanatta yeterlik öğrenci danışmanlığı yürüten öğretim üyesinin; Üniversitedeki

görevinden ayrılması, emekli olması veya il dışında görevlendirilmesi durumunda danışmanlığı

devam edebilir. Altı aydan daha uzun süreli yurt dışı görevlendirilmesi durumunda yerine yeni

bir danışman atanır. Önceki danışman EYK kararı ile ikinci danışman olarak devam edebilir.

(6) Danışman ve/veya tez, sergi, proje, konser, temsil veya resital konusu değişiklik ta-

lebi EASDB teklifi ile EYK tarafından karara bağlanır. Danışman değişiklikleri ilgili yarıyılın

başında ve sonunda yapılır. Değişiklik talebinin danışmandan gelmemesi durumunda öğrenci-

nin aynı konu ile tezine devam edebilmesi önceki danışmanının iznine tabidir. Konusu değiş-

tirilen öğrencilere ilgili esaslar tekrar uygulanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 44 – (1) Sanatta yeterlik programında tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği

sonuçları, sergi, proje, konser, temsil veya resital hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıkla-

yan ve belgeleyen bir metni Enstitünün Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde hazırladığı te-

zinin en az bir nüshasını, elektronik ortamdaki bir kopyasını ve intihal programı raporunu

EASDB’ye teslim eder. EASDB öğrencinin tez jürisi, tez sınavının yeri ve tarihinin en geç bir

ay içinde belirlenmesi için evrakları Enstitüye gönderir. EYK, tez jürisi, tarihi ve yerini belir-

leyerek EABDB/EASDB’ye bildirir. Öğrenci EASDB tarafından Enstitüye gönderilen tezini,

sergisini, projesini veya resitalini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Eğitim-öğretimin Türkçe yapıldığı programlar için tez yazım dili Türkçe’dir. Ancak

EASDB teklifi ve EYK kararı ile ÜAK tarafından kabul edilen doçentlik sınavı kriterlerindeki

dillerden bir dilde de yazılabilir.

(3) Eğitim-öğretimin tamamen yabancı dille yapıldığı programlarda tez yazım dili öğ-

retim dilidir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışmanın önerisi, EASDB teklifi ve EYK kararı ile atanır.

Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere

beş öğretim üyesinden oluşur. İkinci danışmanı oy hakkı olmaksızın tez savunma sınavına ka-

tılabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-

ren en geç bir ay içinde, hazırladıkları raporlarla birlikte toplanarak öğrenciyi sınava alırlar.

Jüri üyeleri, aralarından birini başkan seçer. Sanatta yeterlik sınavı, sanatta yeterlik çalışmasının

sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak salt çoğunlukla

“Kabul”, “Ret” veya “Düzeltme” kararı verir. Bu karar, EASD başkanı tarafından sınavı izleyen

üç gün içinde Enstitüye jüri raporları ve sınav tutanağı ile birlikte bildirilir.

a) Sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenci söz konusu tezin veya metnin cilt-

lenmiş üç basılı nüshasını ve bir elektronik kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay

içinde Enstitüye teslim eder.
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b) Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay

içinde gereğini yaparak tezini, sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur.

c) Sanatta yeterlik çalışmasında tezi, sergisi, projesi veya resitali reddedilen öğrencinin

ilgili dönemin katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla, ders ve sınavlara ka-

tılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik

statüsü devam eder. Bu durumdaki öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik çalışmalarında başarılı olmak ve diğer koşulları da

sağlamak kaydıyla, sanatta yeterlik tezinin, sergi, proje veya resital çalışmasını açıklayan ve

belgeleyen metni Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrencinin me-

zuniyetine EYK tarafından karar verilir.

(2) Sanatta yeterlik programını tamamlayan öğrenciye EASD programının onaylanmış

adının belirtildiği, Müdür ve Rektörün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

(3) Öğrencilere diploma ile birlikte ortak bir yabancı dilde diploma eki verilir. Diploma

eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü

belirtilir. Diploma ekinin ikinci ve daha sonraki nüshaları harcını ödemek kaydı ile verilebilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Danışmanlıkla ilgili diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Lisansüstü programlarda öğretim üyelerinin danışmanlıkları ile ilgili

diğer hususlara EK karar verir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/6/2012 tarihli ve

28310 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eği-

tim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile YÖK ve Senato ka-

rarları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48 – (1) 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muğla

Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başın-

dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü

yürütür.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   1 Eylül 2015 – Sayı : 29462



T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

1 Eylül 2015 

SALI 
Sayı : 29462 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 
ESAS NO  : 2010/511  
KARAR NO : 2011/380 
DAVACI : K.H. 
SANIK : CABİR HEYDAROV, Şehla ve Zakir oğlu, 02/08/1992 BABEK 

doğumlu, Şerur Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 
SUÇ : 5682 sayılı Pasaport Kanunun 33/2. Maddesine Aykırılık 
SUÇ TARİHİ  : 31/01/2010 
SUÇ YERİ  : Dilucu Kara Hudut Kapısı 
KARAR TARİHİ : 18/08/2011 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı 

Pasaport Kanunun 33/2. Maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık 
(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18/08/2011 tarih ve 2010/70 Esas ve 2011/645 karar sayılı 
dosyada yargılama sonucunda sanık hakkında neticeten 1.000 TL İdari Para Cezası ile 
Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Cabir HEYDAROV bulunamadığından gerekçeli 
kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur. 6763 

————— 
ARA KARAR 

ESAS NO  : 2011/773 
KARAR NO : 2012/921 
DAVACI : K.H. 
SANIK : HUSEYN HUSEYNOV, İmam ve Sarıeli oğlu, 26/04/1978 

ŞERUR doğumlu. 
SUÇ : 5682 Sayılı Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 

sayılı Kanunun 26. Maddesi, 5237 sayılı TCK 44 ve 53 
Maddelerine Aykırılık 

SUÇ TARİHİ/SAATİ : 10/02/2011 
SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK 
KARAR TARİHİ : 13/11/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5682 sayılı 

Pasaport Kanunun 34. Maddesine Aykırılık, 5683 sayılı Kanunun 26. Maddesi, 5237 sayılı TCK 
44. ve 53. Maddelerine Aykırılık Suçlarından kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) 
Sulh Ceza Mahkemesi'nin 13/11/2012 tarih ve 2011/154 Esas ve 2012/511 karar sayılı 
yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2.000 TL İdari Para Cezası ile 
Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Huseyn HUSEYNOV bulunamadığından gerekçeli 
kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın 
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş 
sayılacağı ilan olunur.  6764 

 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2015 – Sayı : 29462 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AR-GE PROJE ÇAĞRISI 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünden: 

• TİCARİ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZİ : Ankara 

• MÜRACAT ADRESİ : Söğütözü Mah. 2180. Cadde No: 10   06100 Çankaya (Evrak 

Kayıt) 

• EN SON BAŞVURU 

TARİH ve SAATİ : 07.09.2015 - 17:30 

• KONU : Kuyu Başı Malzemeleri Ar - Ge Projesi 

Bu Çağrının amacı; Türkiye Petrolleri’nin arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve 

Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına 

yönelik özel sektör firmaları ile birlikte Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmektir. Çağrı detayları 

aşağıdaki şekildedir. Bu projeye talip olan firmaların son başvuru tarih ve saatinden önce Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 

Çağrı Adı : Kuyu Başı Malzemeleri (Wellhead Equipment) 

Çağrı Amacı : Petrol ve doğal gaz sondajlarında kullanılmak üzere, 

uluslararası standartlara uygun teknik gereksinimleri 

sağlayan ve uluslararası arenada kalite, işlevsellik, 

fiyat vb. açılardan rekabet edebilir yerli Kuyu Başı 

Malzemeleri tasarımı, analizi ve imalatının 

gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Hedeflenen Çıktılar : • Uzun ömürlü, ilgili API standartlarına uygun ve 

emniyetli şekilde çalışacak, mevcut patent haklarını 

ihlal etmeyecek Kuyu Başı Malzemeleri tasarımı ve 

imalatı. 

  • Kuyu Başı Malzemeleri için API sertifikalarının 

alınması. 

Firmanın/ Firmaların 

sahip olması gereken 

teknik altyapı : • Bağımsız bir Ar-Ge birimi 

  • Minimum 3 Ar-Ge tasarım mühendisi, 1 teknik 

ressam. 

  • Üretimden bağımsız ayrı bir “Kalite Kontrol 

Departmanı” ve 1 kalite kontrol mühendisi. 

  • Ölçüm laboratuvarı (CMM ölçüm cihazı bulunmalı) 

  • Ansys, Catia, Inventor vb. tasarım ve analiz 

programlarından birinin lisansı ve deneyimli personel. 

  • Ultrasonik ve Manyetik tahribatsız muayene ekipmanı 

ve 2. seviye sertifikalı personeli 

  • Kendi imalat sahasında CNC imalat tezgâhları 

bulunmalıdır. 

Firmanın / Firmaların 

sahip olması gereken 

sertifikalar ve standartlar : • API 6D 

  • API Q1 (ya da ISO 9001) kalite sertifikası 
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İmal edilecek prototip sayısı : 3 set 

İmalata başlamadan önce 

bilgisayar ortamında 

yapılması gereken analizler : Kuyu Başı İdari ve Teknik Dokümanında belirtilmiştir. 

Testler ve kontroller 

(Firma/Firmalar gerekli 

test düzeneklerini imal 

etmekle yükümlüdür) : Kuyu Başı İdari ve Teknik Dokümanında belirtilmiştir. 

İmalatı tamamlanan prototipin 

Alması gereken sertifikalar ve 

uyması gereken standartlar : API 6A 

Proje süresi (Prototip 

imalatı, Testler ve 

Sertifikalandırma dahil) : 12 ay tasarım ve prototip imalatı + 12 ay saha testleri 

(Toplam 2 yıl) 7978/1-1 

—— • —— 

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİF MAKİNİST KABİNİ ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt Numarası : 2015/112511 

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: 15 adet DE 24000 tipi lokomotif makinist 

kabini teknik şartnameye göre satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 16.09.2015 - 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 Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 

16.09.2015 günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma 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. 7846/1-1 

—— • —— 

ERTELEME İLANI 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

DE 24000 TİPİ LOKOMOTİFLERİN 16PA4-V-185 DİZEL MOTORLARININ 

PERİYODİK BAKIM VE ONARIMLARINDA KULLANILMAK 

ÜZERE 800 ADET PİSTON SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No: 2015/91301 

01/09/2015 tarih saat 14:30’da teklifleri alınacağı ilan edilen 800 adet piston alımına ait 

ihale tarihi, İdari Şartnamenin 14.3 maddesine istinaden 15/09/2015 tarih saat 14:30’a 

ertelenmiştir. 7955/1-1 
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EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğünden: 

Müdürlüğümüzde bulunan Ekonomik ömrünü doldurmuş araçların satış ihale işi, EÜAŞ 

Genel Müdürlüğü Malzeme Taşıt -İş makineleri değerlendirme ve satış yönetmenliğine göre 

pazarlık ve açık artırma usulü ile satış yapılacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Sunay Mah. Erzurum Cad. No: 7   49000 Merkez/MUŞ 

b) Telefon ve Faks numarası : (0436)212 02 69 - (0436) 212 01 71 

c) Elektronik posta Adresi : alpaslan-1hes@euas.gov.tr 

2 - İhale Konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : İşletme Müdürlüğümüzde Ekonomik ömrünü doldurmuş 

araçların satışı, 1 Adet Otomobil, 1 Adet Otomobil 

(Arazi Taşıtı), 1 Adet Minibüs 

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü 

Merkez/MUŞ 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü Toplantı 

Salonu Merkez/MUŞ 

b) Tarihi ve saati : 15.09.2015 saat: 10:00 

4 - İhale dokümanı : İstekli satışa sunulan araçları EÜAŞ Alpaslan-1 HES'te 

yerinde inceleyerek görebilir. Araçları görmese dahi 

teklif vermekle görmüş sayılır ve hiçbir itirazda 

bulunamaz. İhale dokümanı ve eklerini İdareden 100 TL 

karşılığında temin edebilir. 

5 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için Adres Beyanı ve/veya ikametgah adresi, ayrıca irtibat için telefon (ve 

varsa faks) numarası, 

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

belgesi, gerçek kişi (şahıs) ise vergi numarası, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; tüzel kişi ise imza sirküleri, gerçek kişi ise 

imza beyannamesi, 

d) Teklif mektubu, 

e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılımda, noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi, 

g) Şartname aldığını gösteren belge, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter onaylı Ortak Girişim Beyannamesi, 

ı) İş bu teklif isteme şartnamesi ve eklerinin görülüp, okunduğunu teyiden her sayfası 

imza edilerek onaylanmış Teklif İsteme Şartnamesi ve ekleri, verilmesi zorunludur. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (a), (b), (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Diğer gerekli belgelerin pilot ortakça verilmesi yeterlidir. 

6 - Teklifler 15.09.2015 tarihinde saat 10.00'a kadar Alpaslan-1 HES İşletme Müdürlüğü: 

Sunay Mah. Erzurum Cad. No: 7 P.K. 49000 Merkez/MUŞ adresine verilebileceği gibi, iadeli 

haahütlü vasıtasıyla da gönderilebilir. 7847/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden: 

Tahmil-tahliye hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 uncu maddesi (g) 

fıkrası gereğince, Tahmil- Tahliye hizmet alımı istisna kapsamında değerlendirilmesinden dolayı, 

söz konusu hizmet alımı satın alma ve ihale yönetmeliğimizin 9 maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/114868 

1 - İdarenin : ÇAYKUR Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğü 

a) Adresi : Yeni Doğan Mah. İnönü Cad. 2 A Elmadağ/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 863 1196-0312 863 5213 

c) Elektronik posta adresi 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) :  

2 - İhale konusu hizmetin : Tahmil-Tahliye hizmet alımı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10.000 Ton çayın Tahmil-Tahliye işi (işçi sayısı 15) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 4 Ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 11.09.2015 Cuma 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. Ticaret odası ve sanayi odası kayıtlı belgeler, Noter onaylı yetki belgesi veya imza 

sirküleri, İhale dışı bırakılmadığına dair yazılı taahhütname, teknik şartnamede istenen diğer 

belgeler 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.l. Teklif mektubu birim fiyat TL/TON, İhale tutarının %3 tutarında geçici teminat 45 

gün süreli, SGK ve Vergi borcu olmadığına dair belgeler. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler:  

4.3.1. İş deneyim belgesi 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapmış olduğu tahmil-tahliye işleri. 

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

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Ankara 

Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğünden satın alınabilir. 

8 - Teklifler, 11.09.2015 Salı günü saat 14.00'e kadar Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İsteklilertekliflerini, birim fiyatlar TL/TON üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalem miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. 

10 - İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 7969/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BİLİŞİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

Muhtelif Cins ve Miktar Bilişim Malzemesi ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamelerine 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 Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname 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 şartnameleri, 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, 07/09/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamelerine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 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. 

 7891/1-1 
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI İHTİYACI 

15.000 ADET TERMAL CTP OFSET BASKI KALIBI (KİMYASALSIZ) 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı 15.000 adet Termal CTP 

Ofset Baskı Kalıbı(Kimyasalsız) 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 Satınalma Daire 

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (100,00 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, 07.09.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma 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. 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR ÇOK FONKSİYONLU YAZICI VE 

KARTLI SİSTEM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar çok fonksiyonlu yazıcı ve kartlı sistem yazılımı 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 Satınalma 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 şartname, 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 09/09/2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma 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. 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 pafta, 2372 ada, 6 parsel sayılı, 346,00 m² 

sahalı taşınmaz (imar durumu dosyasındadır) ile Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi 286 

pafta, 2372 ada, 12 parsel sayılı, 204,00 m² sahalı taşınmazlar (imar durumu dosyasındadır) Kat 

Karşılığı İnşaat yaptırılarak değerlendirilecek ve yapılacak inşaat % 60 Kadıköy Belediyesine % 40 

yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülecektir. 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel 

üzerinden Kadıköy Belediyesine kalacak 1.245,00 m² net daire alanının kabulü ve bu alanın sabit 

kalması koşuluyla teklifler 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak şekilde 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre 01.09.2015 Salı günü saat:14:00’de yapılacak ihale, 

ihale şartnamelerinde yapılması gereken değişiklikler nedeniyle iptal edilmiştir. 

Söz konusu taşınmazların 5.603.000,00.- TL Muhammen Bedel üzerinden Kat Karşılığı 

İnşaat yaptırılarak değerlendirilmesi ve mevcut İmar Durumu şartlarına göre yapılacak inşaatın % 60 

Kadıköy Belediyesine, % 40 yüklenici firmaya kalacak şekilde bölüştürülmesi esasına göre Emsal 

Kullanım Alanının kabulü ve tekliflerin 378.000,00. TL- bedel üzerinden artırma yapılacak 

şekilde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre 17.09.2015 Perşembe günü 

saat:14:00’de yeniden ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. Geçici teminat 168.090,00.-TL, 

dosya satış bedeli 1.000,00.TL’dir. 

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taşınmaz mal kat karşılığı 

inşaat yaptırılması ve yapılacak inşaatın %60 Kadıköy Belediyesine %40 yüklenici firmaya 

kalacak şekilde bölüştürülmesi işinin ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi 

uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 17/09/2015 Perşembe günü, saat 14:00’de Fahrettin 

Kerim Gökay Caddesindeki No: 2 Kadıköy - İstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi 

Encümeni toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. Şartnamelerdeki 

kayıtlar uyarınca ihale edilecek olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işine ait şartnamelere ilişkin 

dosyalar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye girmek için şartnamelere havi 

dosya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar 1.000,00.-TL bedel karşılığında 

alınabilir. 

İsteklilerin; 

a) Kanuni ikametgah, (onaylı) 

b) Nüfus sureti, (onaylı) 

c) Şirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile şirketin ticari siciline kayıtlı ve 

halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmış belge, 

d) Vekaleten iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesi ile imza beyannamesi, 

e) Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye’de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı 

bulunduğunu tespitine ilişkin belgeler,  

f) Katılımcı yabancı şirket ise c fıkrasında yazılı şartlara haiz bulunması (Türkiye’de 

şubesi olmayan şirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiş 

olacaktır), 

g) İsteklilerin ortak girişim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, 

h) Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı Yasa kapsamında işin adına ve limit dahilinde 

alınacaktır.) 

ı) Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi 

kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Şefliğine vermeleri 

gerekmektedir. 

- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7884/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

tta Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

1 

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Karadirek köyü, 

3789 no.lu parseldeki 792,00 m
2
 

yüzölçümlü Sosyal Tesis Alanı imarlı 

taşınmaz 

1.000 100 07/10/2015 

2 

Aydın ili, Kuyucak ilçesi, Çiftlik (Başaran) 

Mahallesi, 123 ada, 2 no.lu parseldeki 

445,50 m² yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı 

imarlı taşınmaz 

1.000 100 07/10/2015 

3 

Denizli ili, Çivril ilçesi, Gürpınar 

Mahallesi, 311 ada; 

- 13 no.lu parseldeki 28,28 m
2
 ve 

- 14 no.lu parseldeki 25,91 m
2
 

Yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı kargir 

dükkanlar 

4.000 250 07/10/2015 

4 

Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Bayır Mahallesi, 

7442 no.lu parseldeki 1.982,55 m² 

yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı 

taşınmaz 

40.000 500 07/10/2015 

5 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler 

Mahallesi, 5534 ada, 8 no.lu parseldeki 

9.000,00 m
2 

yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, 

Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, 

Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı 

Otopark imarlı taşınmaz 

500.000 1.000 07/10/2015 

6 

Manisa ili, Demirci ilçesi, Akıncılar 

Mahallesi, 2111 ada; 

- 5 no.lu parseldeki 249,81 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400, 

- 7 no.lu parseldeki 315,11 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taşınmazın 3240/2400, 

- 10 no.lu parseldeki 387,89 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400, 

- 11 no.lu parseldeki 320,82 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taşınmazın 1800/2400 

ve 

- 12 no.lu parseldeki 307,56 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taşınmazın 1330/2400 

oranındaki hisseleri 

8.000 200 07/10/2015 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

7 

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Yeniköy 

Mahallesi, 47 no.lu parseldeki 979,00 m² 

yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz 

2.000 250 21/10/2015 

8 

Giresun ili, Eynesil ilçesi, Gümüşçay 

Mahallesi, 165 ada, 8 no.lu parseldeki 

700,25 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı 

taşınmaz 

10.000 300 21/10/2015 

9 

Kastamonu ili, Tosya ilçesi, İbniselim 

Mahallesi, 1079 ada, 11 no.lu parseldeki 

3.652,00 m² yüzölçümlü taşınmaz 

1.000 250 21/10/2015 

10 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler 

Mahallesi, 5534 ada, 1 no.lu parseldeki 

19.691,69 m
2
 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, 

Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, 

Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı 

Otopark imarlı taşınmaz 

1.500.000 2.000 21/10/2015 

11 

Tunceli ili, Çemişgezek ilçesi, Meydan 

Mescit Mahallesi, 207 ada, 4 no.lu 

parseldeki 257,56 m² yüzölçümlü Resmi 

Kurum Alanı imarlı taşınmaz ve üzerindeki 

3 katlı betonarme bina 

15.000 500 21/10/2015 

12 

Yozgat ili, Çekerek ilçesi, Bazlambaç 

Köyü, 126 ada, 6 no.lu parseldeki 539,39 

m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı 

taşınmazının üzerindeki; 

- 2315/27400 arsa paylı, zemin kat 3 

bağımsız bölüm no.lu ve 

- 1035/27400 arsa paylı, zemin kat 4 

bağımsız bölüm no.lu 

dükkanlar 

500 150 21/10/2015 

13 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Doğankent 

Mahallesi, 2866 no.lu parseldeki 674,71 m² 

yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı taşınmazın 

üzerindeki; 

- 2/168 arsa paylı, 1. kat 33 bağımsız 

bölüm no.lu ve 

- 1/168 arsa paylı, 1. kat 34 bağımsız 

bölüm no.lu 

dükkanlar 

1.500 150 21/10/2015 

14 

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Karşıyaka 

Mahallesi, 9584 ada, 7 no.lu parseldeki 

3.857,90 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı 

imarlı taşınmaz 

100.000 500 04/11/2015 
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SIRA 

NO İHALE KONUSU 

GEÇİCİ 

TEMİNAT 

TUTARI 

(TL) 

İHALE 

ŞARTNAMESİ 

BEDELİ (TL) 

SON 

TEKLİF 

VERME 

TARİHİ 

15 

Afyon ili, Sandıklı ilçesi, Ballık köyü, 4100 

no.lu parseldeki 869,00 m² yüzölçümlü 

Konut Alanı imarlı taşınmaz 

1.500 100 04/11/2015 

16 

Aydın ili, Koçarlı ilçesi, Bıyıklı Mahallesi, 

1662 no.lu parseldeki 396,00 m² 

yüzölçümlü Konut Alanı imarlı taşınmaz 

4.000 150 04/11/2015 

17 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk 

Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 

5.387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 

124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 1 

bağımsız bölüm no.lu mesken 

3.000 250 04/11/2015 

18 

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, Kuzuluk 

Mahallesi, 796 ada, 1 no.lu parseldeki 

5.387,13 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki 

124/5387 arsa paylı, A Blok, zemin kat, 2 

bağımsız bölüm no.lu mesken 

3.000 250 04/11/2015 

19 

Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Güvenevler 

Mahallesi, 5534 ada, 2 no.lu parseldeki 

13.842,58 m
2
 yüzölçümlü Merkezi İş Alanı, 

Turistik ve Kültürel Tesis, Eğlence, Otel, 

Sağlık, Konut, Alışveriş-Merkezi, Kapalı 

Otopark imarlı taşınmaz 

1.000.000 1.500 04/11/2015 

 
1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim 

edilmesi zorunludur. 

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; Kuruluş’un; T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi/ANKARA nezdindeki TR21 

0001 0008 9802 3640 5768 41 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve 

“İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde 

ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim 

gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen 

adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

tta GAYRİMENKUL A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86 

www.ttagayrimenkul.gov.tr 
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TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE 

MALZEME SATILACAKTIR 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğünden: 

1 - İhalenin Konusu; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne ait Toplam 24 

kalemden oluşan 7 grup deklase malzemenin mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden 

Kapalı Zarf Açık İhale Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi 

a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü 

b) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA 

c) Telefon Numarası : 0 274 461 3400 

d) Faks Numarası : 0 274 461 3403 

e) Elektronik Posta Adresi : emet-ticaret@etimaden.gov.tr 

f) İlgili kişinin adı/soyadı/ 

  unvanı/elektronik posta adresi : Mustafa Yasin COŞKUN-Satınalma İşlemleri Sorumlusu 

0 274 461 3400/6171 mycoskun@etimaden.gov.tr 

g) Son teklif verme tarihi/saati : 17/09/2015 (Perşembe) - 14.00 

3 - İhaleye Katılabilme Şartları: 

İstekliler; 

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubu, 

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 

adresini gösteren belgeyi,  

3.3. Teklif Sahibinin, 

a) Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini, 

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin; noter tasdikli imza sirkülerini,  

3.4. Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,  

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

3.6. Deklase Malzeme Görme Belgesini, 

3.7. Satış ihalesi yapılacak Deklase Malzemeye ait teklif edilen fiyatın en az % 3 oranında 

geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik 

süreli banka teminat mektubunu,  

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini, 

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış idari 

şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.  

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 

teklifin hangi işe ait olduğuna dair “TOPLAM 24 KALEMDEN OLUŞAN 7 GRUP DEKLASE 

MALZEME SATIŞI” yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp 

kaşelenecektir. 
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3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini posta yoluyla da gönderebilirler.  

3.11. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir 

4 - Şartnamelerin Temin Yeri; 

Deklase Malzeme satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak 

temin edilebilir. 

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme 

Yönetim Birimi 43700 Emet/KÜTAHYA 

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi 

www.etimaden.gov.tr 

5 - Diğer; 

5.1. Deklase Malzemelerin tamamına veya her bir grup için kısmi teklif verilmesi 

mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan grubun muhammen bedelinin altındaki teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

olmayıp deklase malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz 

saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi 

nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak 

ve tazminat talep edemezler. 

6 - Deklase Malzemelere Ait Bilgiler; 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME 

MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SATILACAK DEKLASE MALZEMELERİN LİSTESİ 

 

MALZEME CİNSİ MİKTAR 

MUHAMMEN 

BEDEL (TL) TEMİNAT %10 

1 
LAND ROVER 110-70 

KAPTIKAÇTI YEDEKLERİ 
 1 (Ad.) 15,00 

 

2 
HITACHI EKSKAVATÖR  

750 YEDEKLERİ 
 16 (Ad.) 4.065,00 

 

3 LASTİKLER  4 (Ad.) 3.000,00 
 

4 PİK MALZEME  4.100 (Kg.) 3.690,00 
 

5 
KİMYEVİ (İNORGANİK) 

MADDE 
 16.800 (Kg.) 5.040,00 

 

6 YAĞLAR  2.775 (Kg.) 6.937,50 
 

7 AMBALAJ MALZEMELERİ  137.500 (Ad.) 41.250,00 
 

GENEL TOPLAM 63.997,50 
 

 7888/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: 

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU 

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri 

sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu derecelerde kadrolu Uzman Yardımcısı kadrolarında 

görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 20 kişilik aday personel seçimi için giriş 

sınavı yapılacaktır. 

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI 

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların; 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşıması, 

2 - Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, 

İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ile Ticari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim 

kurumlarından mezun olması, 

3 - ÖSYM tarafından 5, 6 Temmuz 2014 veya 4, 5 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P06, KPSS P106 veya KPSS P108 puan türlerinden 

herhangi birinden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek 

puanlı 400 kişi içerisinde bulunması, (Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da 

sınava kabul edilir), 

4 - Yazılı sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını 

doldurmamış olması (1/1/1980 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), 

5 - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması, gerekmektedir. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. 

Sınav başvuruları, 07/09/2015 tarihinde başlayıp 18/09/2015 tarihi mesai saati itibariyle 

sona erecektir.  

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru 

Formu”nun yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır. 

Başvuru formunun doldurulması ve iletilmesinin esasları, sınav giriş belgeleri ile sınava 

ilişkin tüm bilgileri içeren “Sınav Broşürü” Kurum resmi internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) 

temin edilebilecektir. 

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ 

Giriş sınavının yazılı bölümü 3 - 4 Ekim 2015 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra iki 

oturum olmak üzere toplam dört oturumda Ankara’da yapılacaktır. 

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kamu 

Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu “www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve 

e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. 
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Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı 

açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını 

girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda, 

çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte kimlik tespitini sağlamak üzere vatandaşlık 

numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü belgesini yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. 

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde 

ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir. 

YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü;  

Muhasebe, Hukuk, Maliye ve İktisat-İşletme konularından klasik sınav şeklinde her gün 

sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda gerçekleştirilecek olup, 

sınav konuları şöyledir:  

a) İktisat ve İşletme Grubu: Mikro ve Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para ve Banka, 

Türkiye Ekonomisi, Kalkınma İktisadı, İstatistik ve Ekonometri (Genel bilgiler), İşletme İktisadı, 

İşletme Yönetimi ve Politikaları, İşletme Finansmanı, Pazarlama. 

b) Maliye Grubu: Maliye Teorisi, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Bütçe, Vergi 

Hukuku ve Türk Vergi Sistemi 

c) Hukuk Grubu: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk 

(Başlangıç-Kişiler Hukuku-Eşya Hukuku), Ticaret Hukuku (Başlangıç-Ticari İşletme-Ticaret 

Şirketleri-Kıymetli Evrak). 

d) Muhasebe Grubu: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Genel 

Matematik ve Ticari Hesap.  

Yukarıda alanlar itibarıyla belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini 

belirlemekte olup, her konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına 

gelmemektedir. 

DEĞERLENDİRME 

Yazılı Sınavın Değerlendirmesi 

Yukarıda belirtilen yazılı sınava ilişkin dört ana sınav grubunun her biri için 100 puan 

üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için, bu grupların her birinden en 

az yarısı kadar not alınması ve alınan notların aritmetik ortalamasının 70'den aşağı olmaması 

zorunludur. 

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak 

atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Dolayısıyla 

yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı anlamına 

gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır. 

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek 

suretiyle duyurulacaktır.  
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Sözlü Sınavın Değerlendirilmesi 

Sözlü sınav adayların; 

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

- Genel yetenek ve genel kültürü,  

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine 

ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir. 

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav 

puanının aritmetik ortalamasıdır. 

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya öncelik 

tanınır. 

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ 

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş 

sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan 

sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro 

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir. 

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve 

“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. 

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz 

edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü 

içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir. 

DİĞER HUSUSLAR 

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak 

üzere nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini yanında bulundurmaları gerekmektedir. 

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları 

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal 

edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

İlan olunur. 7971/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Rektörlüğü        
İl/İlçe SAMSUN/ATAKUM   

Adresi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı         Tel-Faks 
Tel: 362 312 1919 - (7153 - 7131) 

Fax: 362 457 60 37 

Posta Kodu 55139     E-Mail imidb@omu.edu.tr  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Mustafa KIZILTAN       

Adresi 
Belediye Evleri Mah. Melikşah Sokak 

No: 24/3   Canik/SAMSUN       
   

T.C. Kimlik No. 64384182646       

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5620295970        

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Samsun Emlak Komisyoncuları ve 

Muamelecileri Arzuhalciler Matbaa 

Tabela ve Reklamcılar Çiçekçiler 

Hediyelik Eşyacılar Kağıt ve Alçı 

Dekorasyoncular Esnaf Odası       

 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
55/113879        

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) 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. 

 7905/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ DEVAM ETTİRİLMESİ 

(İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulması Hakkında Verilen 

Mahkeme Kararının Kaldırılması ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi Hakkında Verilen 

Mahkeme Kararı Nedeniyle) 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/184869 

2. Yasaklama Kararını Veren 

Bakanlık/Kurum 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İller Bankası A.Ş. Antalya 

Bölge Müdürlüğü 
İl/İlçe Kepez/ANTALYA 

Adresi 
Kültür Mah. 3801. Sok. 

No:11 
Tel 0 242 227 05 12 - 0 242 227 05 17  

Posta 

Kodu 
07090 E-Mail ilbank.antalya@ilbank.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya 

Tüzel Kişi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıların 

Adı/Unvanı 
Atilla İnşaat Turizm ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
 

Adresi 
Abidin Daver Sok. 5/10  06550 

Çankaya/ANKARA 
 

T.C Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1020035160 - Seğmenler V.D.  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 
74988  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a- 4734 

KİK 
(  ) 

b- 4735 

KİSK 
(X) 

8. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının Yayımlandığı 

Resmi Gazete’nin Tarih ve Sayısı 

31.03.2015 tarih 29312 sayılı Resmi 

Gazete 

9. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasının Nedeni 

İhalelere Katılmaktan Yasaklama 

İşleminin Yürütülmesinin 

Durdurulması Hakkında Mahkeme 

Kararı 

10. İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşleminin Yürütülmesinin Durdurulması Kararını Veren 

Mahkemenin 

Adı Ankara 16. İdare Mahkemesi Esas No 2015/836 Karar Tarihi 20.05.2015 

11. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasının Yayımlandığı Resmi Gazete’nin 

Tarih ve Sayısı 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete 

12. İhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 

Devam Ettirilmesinin Nedeni 

Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılması 

ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi 

Hakkında Mahkeme Kararı 

13. Yürütmenin Durdurulması Kararının Kaldırılması ve Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddi 

Hakkında Karar Veren Mahkeme 

Adı 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi 

1. Kurul 
Y.D. İtiraz No 2015/3288 Karar Tarihi 18.06.2015 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/62790 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Adıyaman Açık Ceza İnfaz 

Kurumu Müdürlüğü 
İl/İlçe Adıyaman 

Adresi 
Varlık Mah. Tekel Cad. 

Merkez/ADIYAMAN 
Tel-Faks 0416 216 41 24-0416 214 59 60 

Posta Kodu 02100 E-Mail adiyamanacik@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

06 Doğal Gıda Temizlik Hayvancılık 

İnşaat Petrol Yemek Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 

 

Adresi 
Mehmet Akif Mh. Sakarya Cd. Sitiller 

Apt. Kat: 1 No: 2 ADIYAMAN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0010702553  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adıyaman Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5118  

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. 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/61923 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Aksaray Polis Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğü     
İl/İlçe AKSARAY  

Adresi 

Aksaray Polis Meslek 

Yüksekokulu Müdürlüğü 

AKSARAY     

Tel-Faks 0 382 215 34 70 - 7171  

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
İLKSEN YAPI MALZEMELERİ SAN. 

VE TUR. TİC. LTD. ŞTİ.     
Cevdet EMZİKLİ   

Adresi 

Hacı Hasanlı Mah. Atatürk Bulvarı 

Durukan Apt. No: 127/D 

Merkez/AKSARAY    

Hacı Hasanlı Mah. Atatürk Bulvarı 

Durukan Apt. No: 127/D 

Merkez/AKSARAY   

T.C. Kimlik No.  18932839520   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4730027614     

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası      

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Oda Sicil No: 5611 - Ticaret Sicil No: 3372     

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) 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 - 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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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/165653 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe SAMSUN/Atakum 

Adresi 
Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı No: 

380 Atakum/SAMSUN 
Tel-Faks 0362.311.80.00 - 0362.311.80.12 

Posta Kodu 55200 E-Mail bol07@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKEL Müh. Hiz. İnş. Taah. San.ve Tic. 

A.Ş.  
Şemsettin KAPLAN 

Adresi 
Şerifali Mah. Çetin Cad. Kule Sok. No: 

4/8 Ümraniye/İSTANBUL 

Şerifali Mah. Çetin Cad. Kule Sok. 

No: 4/8 Ümraniye/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 20 803 066 454 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
023 025 7977  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
540636  

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 - 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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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/165653 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe SAMSUN/Atakum 

Adresi 
Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı 

No.380 Atakum/SAMSUN 
Tel-Faks 0362.311.80.00 - 0362.311.80.12 

Posta Kodu 55200 E-Mail bol07@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı YASMAK İnş. ve Taah. Ltd. Şti.  Yaşar MİRHAN 

Adresi 

İstoç Oto ve Ticaret Merkezi E Blok Kat 

4 No.26/A 

Mahmutbey/Bağcılar/İSTANBUL 

İstoç Oto ve Ticaret Merkezi E 

Blok Kat 4 No.26/A Mahmutbey 

Bağcılar/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 22 165 464 954 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
939 000 0955  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
284454  

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 - 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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Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2011/193697 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı/Karayolları 

Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe ANKARA/Altındağ 

Adresi Etlik Cad. No: 39 Tel-Faks 
0 312 303 90 00/ 

0 312 384 31 28 

Posta Kodu 06110 E-Mail bol04@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MOLLAOĞLU Yol Yapı Nakl. İnş. 

Taah. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi 
Necatibey Cad. Yeşilırmak Sok. No: 

13/10 Sıhhiye/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
622 056 4112  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
279302  

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 - 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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Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/86810 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 

Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Çamlıçatak Yenisey Kampüsü 

Genel Derslik Binası Kat: 4 
Tel-Faks 

0 478 211 75 20 

0 478 211 75 21 

Posta Kodu 75000 E-Mail casrıcoskun@ardahan.edu.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
YURTSEVER PETROL GIDA İNŞAAT 

SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
 

Adresi 
Atatürk Mah. A. Gaffar Okan Cad. Tatar 

Apt. Zemin Kat Şırnak 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6130685953  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Şırnak - 903  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

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 - 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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Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinden: 

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 İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
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 İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
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 İller İdaresi Genel Müdürlüğünden: 

 
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 Emniyet 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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İçişleri Bakanlığı Emniyet 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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İçişleri Bakanlığı Emniyet 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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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomik, Siyasal ve Sosyal Sorunlar

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

NOT: 31/8/2015 tarihli ve 29461 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Yüksek

Seçim Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

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

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


