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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Savunma Sanayii Müsteşarlığından:

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

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

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı personelinin
görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Savunma Sanayii Müsteşarlığında 14/7/1965 tarihli

ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar
hariç diğer görevli personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan
değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999

tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
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b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
ç) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvan-

larını,
d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,
e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve altı un-

vanlı görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı
ve sözlü sınavı veya sadece yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi
hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ğ) Müsteşar: Savunma Sanayii Müsteşarını,
h) Müsteşarlık: Savunma Sanayii Müsteşarlığını,
ı) Müsteşar Yardımcısı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısını,
i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
j) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha

üst hiyerarşi içindeki görevleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

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

tabi kadrolar ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Şef.
b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman (THS).
c) İdari hizmetler grubu;
1) Ayniyat saymanı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur,

ambar memuru.
ç) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli.
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Mühendis, teknisyen.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

atanabilme şartlarını taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
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c) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda, ilan edilen kadro için bu şartı
sağlayan personel bulunmaması durumu hariç, daha alt düzeydeki kadroların birinde olmak
üzere Müsteşarlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

şartları aranır.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atana-

caklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokuldan mezun olmak,
2) Şef, uzman (THS), mühendis görevlerinde iki yıl bulunmuş olmak,
b) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan unvanlarda en az iki

yıl çalışmış olmak,
c) Uzman (THS) kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakültelerin mühendislik, mimarlık, şehir bölge planlama bölümleri ile matematik,

istatistik, kimya, fizik, biyoloji bölümlerinden mezun olmak,
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde sayılan unvanlarda da en az 2 yıl ça-

lışmış olmak,
ç) Bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek

için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak,
3) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan unvanda 2 yıl çalışmış olmak,
d) Memur, ambar memuru, ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan unvanda 2 yıl çalışmış olmak,
gerekir.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme

şartlarını taşımak,
b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar
MADDE 9 – (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavına tabi tutu-

larak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için fakültelerin mühendislik bölümlerinden mezun

olmak.
b) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim

veren okullardan mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru şartları
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına ilişkin usul ve esas-

lar ile atama yapılacak kadrolar Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yazılı sınavdan
önce Müsteşarlık internet sitesinden duyurulur. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan
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nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri
için başvuruda bulunabilir. Sınavlara aylıksız izinde bulunan veya yasal izinlerini kullanmakta
olan personel de başvurabilir. Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar ve sınavlar için
başvuruda bulunamazlar.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki kadrolar için açılan sınavlara,
sadece Müsteşarlık personeli başvurabilir.

(3) Başvuru şartlarını taşıyan personelin tamamı görevde yükselme ve unvan değişikliği
sınavına alınır.

(4) Sınavlar; şube müdürlüğü unvanı için yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı, diğer un-
vanlar için yalnızca yazılı olarak tek aşamalı yapılır.

(5) Yapılan başvurular, başvuru süresinin tamamlanmasından itibaren ilan edilen usul
ve esaslar çerçevesinde değerlendirilerek, yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi Müs-
teşarlığın resmi internet sitesinden ilan edilir. Belirtilen listeye karşı ilan tarihinden itibaren üç
iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. Sınav kurulu, itirazları değerlendirir ve karara
bağlar.

Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav, sınav kurulunca belirlenen ve duyuruda belirtilen konu-

lardan yapılır.
(2) Görevde yükselme yazılı sınavı Müsteşarlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme
İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
Yazılı sınavların bahsedilen kurumlara yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar, Müs-
teşarlık ile ilgili eğitim kurumu ve kuruluşu arasında imzalanacak protokol ile belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden not
verilir. Şube müdürlüğü yazılı sınavları hariç olmak üzere, yazılı sınavda en az yetmiş puan
alanlar başarılı sayılırlar. Görevde yükselme suretiyle şube müdürlüğü kadrosuna atanacak per-
sonelden, yazılı sınav puanları altmış veya üzerinde olanlar, yazılı sınavda başarılı kabul edi-
lirler.

(4) Yazılı sınav sonuçları Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Müsteşarlık
internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) Şube müdürü görevine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan

alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin belirlenmesinden iti-
baren ilgili personel sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda en
az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Sözlü sınav puanı, sınavın tamamlanmasını müteakip Müsteşarlık internet sitesinde
ilan edilir.
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Başarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılabilir. Yapılacak atamada başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, sınavın yalnızca yazılı ya-
pılması halinde yazılı sınav puanını, sözlü sınav da yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav pua-
nının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle elde edilir ve Müsteşarlık internet sitesinde
ilan edilir.

(2) Başarı puanının eşit olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belir-

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

zisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar per-
sonel, Müsteşarlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belir-
lenebilir.

Sınav kurulu
MADDE 14 – (1) Yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği

sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere sınav kurulu teşkil edilir. Sınavların yapılması, sı-
nav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek karara bağlanması sınav kurulu
tarafından yapılır.

(2) Sınav kurulu, Müsteşar veya Müsteşarın görevlendireceği müsteşar yardımcısı baş-
kanlığında beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Personel ve Eğitim Daire Başkanı, kurulun
doğal üyesidir.

(3) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır.
(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye

kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının veya
evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Bu üye veya üyelerin yerine yedek üye veya
üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler sınava katılacak personelden lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(6) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tara-
fından yürütülür.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 15 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağla-

mak.
b) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için yazılı sınav ko-

nularını belirlemek ve belirlenen sınav konularını Müsteşarlık internet sitesinden yapılacak du-
yuruyla yayınlatmak.

c) Görevde yükselme yazılı sınavı Müsteşarlık tarafından yapılması halinde bu sınavı
gerçekleştirmek.

ç) Sınavın, 11 inci maddenin ikinci fıkrasına göre kamu kurum ve kuruluşlarından birine
yaptırılması halinde, yazılı sınavla ilgili itirazları sınavı gerçekleştiren kurum veya kuruluşa
ileterek değerlendirme sonucunu ilan etmek.
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d) Sözlü sınavı gerçekleştirmek.
e) Atanma hakkı kazanan personele ilişkin başarı sıralaması listesine yapılacak itirazları

değerlendirerek karara bağlamak.
f) Yazılı ve sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanmaya ilişkin esaslar
MADDE 16 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesin-

leşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı
puanlarına göre atanır.

(2) Müsteşarlıkça tercih alınması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili per-
sonelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atanmanın iptal edilmesi, atandığı göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başla-
maması ya da atanma hakkından vazgeçmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadroya ya
da başka bir kuruma naklen atanması,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sı-
nava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler aynı unvanlı kadrolara yapılacak
atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 17 – (1) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ka-

zanılmış unvanlardan, 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak
atama, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esas-
lar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırası ve tercihlere
göre boş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen öğrenim ve sertifika gibi şartları taşımak

kaydıyla, 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçe-
vesinde yapılır:

a) Personelin isteğiyle üst görev gruplarından alt görev gruplarına geçişler ile aynı görev
grubunun aynı alt görev gruplarında bulunan unvanlara yapılacak atamalarda sınav şartı ile
Müsteşarlıkta belli bir süre çalışma şartı aranmaz.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt
grubundan üst grubuna geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Müsteşarlıkta veya
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı veya
eşdeğer düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan
atama yapılabilir.
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c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili
kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan
değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
nılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim
şartını taşımaları kaydıyla bu Yönetmelikte sayılan uzman (THS) veya aynı düzeydeki görevler
ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 19 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-
kında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan unvanlı kadrolara ilgili mevzuatı uyarınca
asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Ku-
ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 5/1/2006 tarihli ve 26044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Savunma
Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.
—— • ——

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ PEYZAJ 

MİMARLARI ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2006 tarihli ve 26050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinin 91 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendindeki “on” ibaresi “yirmi”, “1/10” ibaresi “1/20” olarak değiş-
tirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki
“ondabiri” ibaresi “yirmidebiri”,  “1/10” ibaresi “1/20” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu yürütür. 
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Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı ensti-

tülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli

ve tezsiz yüksek lisans, doktora programlarına öğrenci kabulü, eğitim- öğretim ve sınavlara

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

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

c) Anabilim dalı: Hasan  Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde eğitim programı bu-

lunan anabilim dalını,

ç) Danışman: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki enstitülerde kayıtlı öğrencilere ders

ve/veya tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

atanan öğretim elemanını, 

d) Doktora Yeterlilik Jürisi: Doktora ders aşamasını tamamlayan öğrencinin ilgili bilim

alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirlemek üzere yapılacak sözlü ve yazılı

sınavda görev yapan  beş öğretim üyesinden oluşan jüriyi,

e) Doktora Yeterlilik Komitesi: Yeterlik   sınavlarını  düzenlemek  ve yürütmek üzere

enstitü anabilim dalı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun bulunan

ve bir yıl için görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

f) Enstitü: Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı enstitülerden her birini, 

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesindeki ilgili enstitünün yönetim

kurulunu, 

ğ) GMAT: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Management Admission Tes-

tini, 

h) GRE: Uluslararası bir sıralama sınavı olan Graduate Record Examinations sınavını, 

ı) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü, 

i) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,
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k) Tez: Yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik tezlerinden herhangi birisini,

l) TOEFL: Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan Test of English as a Foreign

Language sınavını,

m) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

n) Üniversite Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesinin Yönetim Kurulunu,

o) Yabancı Diller Yüksekokulu: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programların Açılması, Başvuru, Kabul ve Kayıt,

Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programlarına başvuru ve kabul 

MADDE 4 – (1) Adayların yüksek lisans programına kabul edilmesi için gerekli ko-

şullar şunlardır:

a) Lisans mezunu olmak.

b) Tezli programlar için, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 standart

puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına veya

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya

GRE sınav sonucuna sahip olmak.

c) Tezsiz yüksek lisans programları için ALES puan şartı aranmaz.

(2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak gere-

kirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin

hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler; referans mektubu, neden

yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri

hususlar,  hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ile ALES puanının %50'den az olmamak

koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(3) Açılan kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ve/veya ilgili anabilim dalı

gerekli gördüğünde değerlendirme jürisi kurabilir. Değerlendirme jürisi, ilgili programa baş-

vuran adayları bilimsel yeterlilik sınavı yaparak değerlendirir. ALES puanı, lisans not ortala-

ması ve mülakat sonucunda alınan puanlar esas alınarak programa kabul edilmesini uygun bul-

duğu adayları ilgili enstitüye önerir.

(4) Yabancı  uyruklu  adaylarla  yurt dışında  ikamet  eden  Türk vatandaşlarının lisans-

üstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora programlarına başvuru ve kabul 

MADDE 5 – (1) Adayların doktora programına kabul edilmesi için gerekli koşullar

şunlardır:

a) Lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olmak veya hazırlık sınıfları hariç en az on

yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi

lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir

laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak,
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b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploması ile başvuranlar-

dan 80 standart puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya

YÖK tarafından ALES taban puanına karşılık gösterilen GMAT veya GRE sınav sonucuna sa-

hip olmak,

c) Lisan derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-

larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmak,

ç) Anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça,

Çince, Japonca veya Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan

veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği

kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puana sahip olmak, 

(2) Girilecek programların özelliklerine göre gerekirse bu asgari puanların yükseltil-

mesine Senato tarafından karar verilir.

(3) Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvuracak olanların doktora programlarına

kabulünde, ALES puanı yanı sıra lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu

ile ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alına-

cağı, Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçişle öğrenci alma 

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlara diğer yükseköğretim kurumlarından veya Üni-

versitenin diğer programlarından yatay geçiş yapılabilir. Adayların, daha önce kayıtlı oldukları

lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmaları gerekir.

(2) Yatay geçişle doktora programına başvuracak adaylar, başvurularını en erken birinci

yarıyılın sonunda yapabilirler. Bu adayların, ilgili yüksek lisans veya doktora programına kabul

için gerekli şartları taşımaları gerekir.

Yabancı dil sınavı, yabancı dil hazırlık programı ve muafiyet 

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan bir lisans programından mezun olan aday-

lar, öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil şartından

muaf tutulabilir.

(2) Öğretim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına kabul edilen, ancak geçerli

bir İngilizce yeterlik sınav belgesi olmayan adayların İngilizce bilgi düzeyleri Yabancı Diller

Yüksekokulu tarafından yapılacak bir sınavla belirlenir. Söz konusu sınavda İngilizce bilgi dü-

zeyleri yeterli görülmeyen adaylar, lisansüstü programına şartlı kabul edilebilirler. Bu öğren-

ciler, Yabancı Diller Yüksekokulunun kontenjan durumuna göre iki yarıyıl süreyle İngilizce

hazırlık programına devam ederler. Şartlı kabul edildikleri lisansüstü programından ilgili ana-

bilim dalının onayıyla her yarıyıl en fazla bir ders alabilirler.

Bilimsel hazırlık programı 

MADDE 8 – (1) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları programdan fark-

lı alanlarda almış olan yüksek lisans veya doktora adayları, anabilim dalı başkanlığının teklifi

ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulur.
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(2) Bilimsel hazırlık programının süresi en fazla iki yarıyıldır ve bu süre yüksek lisans

veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(3) Bilimsel hazırlık programı dersleri öncelikli, zorunlu ve kredisiz olarak alınır. Prog-

ramdaki öğrenciler, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kay-

doldukları programdan da bazı dersler alabilirler.

(4) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencileri için devam,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili 11/9/2012

tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans ve

Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen doktora öğrencileri için devam, derslerden

başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslarla ilgili konularda bu Yö-

netmelik hükümleri uygulanır.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler 

MADDE 9 – (1) Uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya

daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan yabancı ülkelerdeki yükseköğretim ku-

rumları öğrencilerine değişim öğrencileri denir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma,

kredi ve kabul işlemleri, özel öğrencilere ve değişim programlarına ilişkin uygulama esasları

ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. 

(2) Özel öğrenciler lisansüstü derslere ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararıyla kabul edilirler. Bu öğrencilerin herhangi bir yüksek lisans programına kay-

dolmaları halinde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla ilgili prog-

ramlardaki dersler yerine sayılabilir. 

a) Özel öğrencilik başvurusunun geçerli olması için, adayın, yüksek lisans programına

başvurularda lisans derecesine sahip veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında bulunması,

doktora programına başvurularda yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisans öğrenim-

lerinin son yarıyılında/tez döneminde bulunması gerekir.

b) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve diploma

veya derece verilmez. Ancak, istedikleri takdirde kendilerine aldıkları dersleri ve notları gösterir

bir belge verilebilir. 

c) Özel öğrencilik dönemi için alınan ödemeler lisansüstü programa kesin kayıt yapıl-

dığı tarihteki program ücreti üzerinden mahsup edilir.

Kayıt 

MADDE 10 – (1) Başvuruda adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kesin

kayıt için istenen belgelerin aslı veya mezun olunan kurum veya noter onaylı örneği kabul edilir.

(2) İlgili programa kabul edilen öğrencilerin öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, gerekli

mali yükümlülükleri en geç kayıt süresi sonuna kadar yerine getirmeleri gerekir. 
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(3) Kayıtlar akademik takvimde belirlenen günlerde yapılır. Bu takvime uyamayanların

durumları, başvuruları üzerine enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mazeretleri geçerli görü-

lenlere, ders ekleme/bırakma süresinin bitimine kadar geç kayıt izni verilebilir. Bu öğrencilerin

mazeretleri bu süre içinde kalkmazsa, kayıtları bir sonraki yarıyıla ertelenir. 

(4) Bir yarıyıl izinsiz veya geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrencilerin

durumu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde değerlendirilir. Enstitü yönetim

kurulu, dilekçe ile mazeret belirterek kayıt yaptırmayanları o yıl için izinli sayabilir. 

(5) Başvuru, kayıt ve öğrenimleri esnasında sahte veya yanlış belge ve bilgi verdikleri

tespit edilen öğrenciler, diploma ve diğer belgelerin iptal edilmesi dâhil bütün öğrencilik hak-

larını kaybederler ve haklarında kanuni işlem yapılır. 

(6) Geç kayıt yaptıranlardan öğretim ücreti, ilgili mevzuat hükümlerine göre gecikme

faiziyle birlikte alınır. 

Öğrenim ücreti ve kayıt sildirme

MADDE 11 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Eğitim-öğretim ücreti

ve ödeme şekilleri her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından yeniden belirlenir. 

(2) Öğrenim ücretini ve Üniversitenin imkânlarından yararlanmak için ödenmesi gere-

ken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar yeniden kayıt

yaptırıncaya kadar öğrencilik haklarından faydalanamazlar. 

(3) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıt silme formu ile Öğrenci İşleri Müdürlüğüne

başvururlar. 

(4) Lisansüstü programlarından kayıt sildirmek isteyen öğrencilere uygulanacak işlemler:

a) Lisansüstü programlarında, kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-bırakma tarihinin

son gününe kadar, son günün dâhil olduğu süre içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrenciler

kayıtlı oldukları dönem ders dönemi/tez dönemi/proje dönemi ücretinin %10’unu ödemek zo-

rundadır.

b) Lisansüstü programlarda, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma tarihi-

nin son gününden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı olduğu programın içinde

bulunulan döneme ait öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

c) Öğrencinin geçmiş döneme ilişkin borçları kayıt dondurma ile ilgili işlemlerin ya-

pılmasına engel teşkil etmez. 

Eğitim ve öğretim yılı, ölçme ve değerlendirme 

MADDE 12 – (1) Bir akademik yıl iki yarıyıldan oluşur. Akademik yıl kapsamında

yaz öğretimi de açılabilir. Yaz öğretimine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(2)  Bir akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerini

içeren akademik takvim Senato tarafından belirlenerek ilan edilir. Bütün bu faaliyetlere ilişkin

planlamalar, akademik takvim çerçevesinde ilgili anabilim dalının da görüşü alınarak enstitüler

tarafından yapılır. 
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(3) Öğrencilerin, sınavlar dâhil bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılmaları

zorunludur. Derse devam, dersin sorumlusu öğretim elemanı tarafından takip edilir ve kayıt

altına alınır. 

(4) Öğretim üyesi, sınav, ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ölçme ve de-

ğerlendirmeye katabilir.

(5) Sınav sonuçlarının iki hafta içinde ilan edilmesi gerekir. Öğretim elemanı, isteyen

öğrencilere değerlendirme yöntemi ve sonuçları hakkında geri bildirim sağlamak zorundadır. 

Başarı notları ve ilgili semboller 

MADDE 13 – (1) Derslerden alınan notlar, bunlar için kullanılacak semboller ve bun-

ların anlamları aşağıdaki gibidir. Öğrencilere, aldıkları her ders için aşağıdaki notlardan biri

verilir: 

(2) Ortalamalara katılmayan notlar ve anlamları şunlardır: 

a) NA: Devamsız notu, derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin yüküm-

lülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. Bu not, ortalama hesap-

larına kredili dersler için FF, kredisiz dersler için U notu olarak katılır. 

b) I: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık veya geçerli başka bir ne-

denle, ders için gerekli şartları yerine getiremeyen veya final sınavına giremeyen öğrencilere

verilir. Öğrenci, bu notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak

geçer bir not almak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak,

uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kuru-

lunun onayıyla bu süre bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılabilir. 

c) S: Yeterli notu, öğretim programlarındaki kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere

verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz. 

ç) U: Yetersiz notu, öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden ve öğrenci de-

ğişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama

hesaplarına katılmaz. 

d) P: Devam eden notu, bir yarıyıldan fazla süren kredili ya da kredisiz derslerde, birinci

yarıyıl sonunda verilir. P notu ortalama hesaplarına katılmaz. 
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(3) Öğrencilerin başarılı kabul edilmeleri için aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri

gerekir:

a) Bir dersten başarılı sayılmak için, başarı notunun en az yüksek lisansta CB, doktora da

ise BB olması gerekir. Kredisiz derslere ise geçer not olarak S verilir. 

b) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencilerinin lisans program-

larından alacak oldukları derslerin değerlendirilmesinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Önlisans

ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

c) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora öğrencileri, derslere devam etmek

ve program kapsamında almış olduğu dersleri en az CB ile başarmış olmak zorundadır.

ç)  Enstitü  yönetim  kurulu  tarafından  haklı  görülen  bir  nedenle  herhangi  bir sınava

giremeyen öğrenciye, bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına girme hakkı tanınır. 

d) Öğrenci değişim programlarında alınan derslerin kredi eşdeğerliği ve notların inti-

bakı, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu intibakta, yurt dışından yapılan not trans-

ferlerinde AKTS'den faydalanılır.

Notlara itiraz ve maddi hataların düzeltilmesi 

MADDE 14 – (1) İlgili dersi veren öğretim elemanı, ilan edilen sınav sonuçlarında

veya yarıyıl sonu başarı notlarında olabilecek maddi hataların düzeltilmesi için yedi iş günü

içinde ilgili enstitüye başvurabilir. 

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarında maddi hataya ilişkin itirazını dersin öğretim elemanını

bilgilendirmek suretiyle sonuçların ilanını takip eden yedi iş günü içinde ilgili enstitü müdür-

lüğüne bir dilekçeyle bildirir. Başvurular, ilgili enstitü müdürlüğü gözetiminde ilgili anabilim

dalı başkanlığı tarafından müteakip yedi iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak

bildirilir. 

(3) Öğrenci bu değerlendirmeyi yeterli bulmadığı takdirde beş iş günü içinde Rektörlüğe

dilekçe ile başvurarak durumun gözden geçirilmesini talep edebilir. Rektörlük ilgili konuda üç

kişilik bir komisyon oluşturarak ilgili enstitüden alınacak dosyanın yeniden incelenmesini sağ-

lar. Komisyon yedi iş günü içinde itirazı sonuçlandırarak ilgililere yazılı olarak bildirir. 

Ders tekrarlama 

MADDE 15 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar alabilir veya açılan ders-

lerden bu derslerin yerine geçecek bir ders verilebilir. Alınan yeni not, başarısız olunan dersin

notunun yerine geçer ve ortalamaya sadece yeni not katılır. Ancak, alınan ve başarısız olunan

dersin notu akademik kayıtlarda gösterilir, öğrenci not belgesinde gösterilmez.

Sınavlara girmeme ve bütünleme 

MADDE 16 – (1) Lisansüstü öğrencileri yarıyıl sonu sınavlarından birine veya birka-

çına sağlık veya başka bir mazeretle girmemiş ise raporlarını veya ilgili belgeleri ile birlikte

ilgili enstitü müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. 
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(2) Öğrencilerin mazeret dilekçeleri akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili ens-

titü yönetim kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Ara sınavlara veya benzeri çalışmalara ka-

tılmayan öğrencilere uygulanacak işlem, dersin başlangıcında öğrencilere duyurulmuş olması

kaydıyla, ilgili öğretim üyesince belirlenir.

(3) Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları yapılmaz.

İzinli ayrılma 

MADDE 17 – (1) Haklı ve geçerli bir mazereti olan öğrencilere, ilgili enstitü yönetim

kurulunca en fazla iki yarıyıl, askerlik hizmetleri için ise askerlik süresince izin verilebilir. Ge-

rektiğinde bu süre uzatılabilir veya kısaltılabilir. 

(2) İzinli geçirilen sürenin, bu Yönetmelikte belirtilen azami eğitim ve öğretim süre-

sinden düşülmesine ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Yurt dışında öğrenim görmek için izin almış öğrencilerin orada aldıkları derslerin

transferi ve kaldıkları sürenin öğrenim süresinden düşülmesi hususları, danışmanının ve ana-

bilim dalının görüşüyle enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

(4) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak

suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci

yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü müdürlüğüne

başvurmaları gerekir. 

Ders saydırma 

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş ve diğer lisansüstü prog-

ramlardan aldıkları derslerden muaf olmaları ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ilgili

anabilim dalı başkanlığının teklifi ile enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları 

MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programlarını yürütecek enstitü ve anabilim dalları

ile bu programların yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili anabilim dalı başkanının teklifi, enstitü

yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bu programlar, kabul şartları aynı

olmak üzere tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. 

Tezli yüksek lisans programlarının amacı 

MADDE 20 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilgiye erişmeyi,

bilgiyi değerlendirmeyi öğrenerek belli bir alanda uzmanlık kazanmasıdır. 

Tezli yüksek lisans programlarında ders yükü 

MADDE 21 – (1) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 krediden az olmamak ko-

şuluyla en az yedi adet kredili ders, haftada bir saatten oluşan bir adet kredisiz seminer dersi

ve tez çalışmasından oluşur. 

(2) Öğrenci, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerin-

den en çok ikisini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.
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(3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle üniversite kad-

rosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından tez da-

nışmanı atar. Ancak, gerektiğinde ikinci tez danışmanı üniversite kadrosu dışından da atanabi-

lir.

(4) Yüksek lisans öğrencisi, danışmanının önerisi veya enstitü yönetim kurulunun ona-

yıyla, diğer lisansüstü programlarından ve başka yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans

programlarından ders alabilir. 

Tezli yüksek lisans programında süre 

MADDE 22 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi, tez çalışması dâhil

en fazla altı yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayama-

yanlar, ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek

için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere

tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tez çalışması 

MADDE 23 – (1) Öğrencinin tez danışmanı ile birlikte hazırladığı tez konusu anabilim

dalı tarafından onaylanır ve ilgili enstitü tarafından kayda alınır. Öğrenci en geç üçüncü yarı-

yılın başından itibaren her yarıyıl yüksek lisans tezine kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle

enstitü yönetim kurulu tarafından yüksek lisans tez jürisi belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez da-

nışmanı ve en az biri diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere en az üç öğretim üye-

sinden oluşur. Öğrenci, hazırladığı tezden yedek jüri üyeleri dâhil bütün jüri üyelerine ve ens-

titüye birer kopya teslim eder. 

(3) Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, ilgili enstitü sekreterliği ile koordi-

neli olarak intihal programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(4) Jüri, tezin teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi

tez savunmasına alır. Tez savunmasının tarihi ve saati,  tez danışmanı tarafından ilgili enstitüye

en geç iki hafta önceden bildirilir. İlgili enstitü tez savunmasıyla ilgili bilgileri uygun bir şekilde

ilan eder. Tez savunması, dinleyicilere açık olarak tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen

soru ve cevap bölümlerinden oluşur. 

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını

oy çokluğuyla verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez savunmasını

izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Bu Yönetmelikte belirtilen süreler sonunda

tezi reddedilen öğrenci, istediği takdirde yeniden kayıt yaptırarak programa devam edebilir.

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en fazla üç ay içinde gereğini yaparak tezini

aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen

öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek

lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak
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kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim

ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda,

tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(6) Tez savunmasında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenciye yüksek li-

sans diploması verilir. Bunun için, adayın, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve bir adet

elektronik kopyasını tez savunmasına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye

teslim etmesi gerekir. Tez savunması tarihinden itibaren bir ay içinde tezini teslim edemeyen

öğrenci, bir hafta içinde geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurarak

ek süre talep edebilir. Süresinde müracaat eden ve mazereti kabul edilen öğrenciye en çok bir

ay ek süre verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici bir mezuniyet belgesi

verilebilir. 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı 

MADDE 24 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. 

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü 

MADDE 25 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden az olmamak ko-

şuluyla, en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz

olup, başarılı S veya başarısız U şeklinde değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesine ikinci ya-

rıyıl dersleri ile birlikte kayıt yaptırabilir. Danışmanı gözetiminde yarıyıl sonuna kadar hazır-

ladığı projesini yazılı bir rapor haline getirir ve bu rapor danışman tarafından verilecek başarılı

veya başarısız notuyla enstitüye teslim edilir. 

(2) Öğrenci lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu ileri düzeydeki lisans derslerinden

en çok üç tanesini yüksek lisans dersi olarak seçebilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu, yüksek lisans öğrenimine kabul edilen her bir öğrenci için

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle üniversite kad-

rosunda bulunan ve en az doktorasını tamamlamış olan öğretim elemanları arasından tez da-

nışmanı atar. 

(4) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi, danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

onayıyla enstitünün diğer programlarından ve diğer yükseköğretim kurumlarının yüksek lisans

programlarından ders alabilir.

(5) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrenci-

sine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar, öğrenciye

geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir. 

Tezsiz yüksek lisans programında süre 

MADDE 26 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, en fazla altı ya-

rıyıldır.
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(2) Tezsiz yüksek lisans programını azami üç akademik yıl içinde başarı ile tamamla-

yamayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için

kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer hak-

lardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programları 

MADDE 27 – (1) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenci kabulü,

kayıt yenileme, ders alma, devam, kayıt silme, diploma gibi esaslarda bu Yönetmeliğin tezsiz

yüksek lisans programına ilişkin ilgili hükümleri ve Yüksek Öğretim Genel Kurulunun belir-

lediği uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar uygulanır. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, aynı alandaki tezli yüksek lisans prog-

ramına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü

yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 28 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak tezin; 

a) Bilime yenilik getirme, 

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini taşıması gerekir. 

Doktora süresi ve ders yükü 

MADDE 29 – (1) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam

21 kredi olmak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından

oluşur. Bu program, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 42 kredilik on dört

adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programı derslerini

tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için en çok dört yarıyıl, lisans derecesi

ile kabul edilmiş öğrenciler için en çok altı yarıyıldır. Derslerini belirlenen sürelerde tamam-

layamayan öğrenciler ilave ders ücreti ödeyerek derslerini tamamlayabilirler. 

(2) Doktora programındaki öğrenciye, ilgili anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim

kurulu kararıyla en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri

arasından bir tez danışmanı atanır. Gerektiğinde, Üniversite kadrosu dışından da ikinci bir da-

nışman da atanabilir. Tez danışmanı ve ikinci tez danışmanının atanma ve değiştirme koşulları

enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin planlanması ve kayıt işlemleri; varsa tez danışmanı,

yoksa atanıncaya kadar ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Öğrenci, danışman

atamasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorun-

dadır.  

(4) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için

on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için on sekiz yarıyıldır. Bu Yönetme-

likte belirtilen yükümlülüklerin tümünü yerine getiren öğrenciler daha kısa sürede mezun ola-

bilirler.

(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi

kabul edilen, ancak tez çalışmasını öngörülen süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sı-

navına giremeyen bir öğrenciye, öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının

önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en

az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile azami süresi içinde

tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenim-

lerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazır-

lama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam

eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje

ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan

öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

(7) Doktora programındaki öğrencilere gerektiğinde lisans dersleri verilebilir. Yüksek

lisans derecesi bulunan öğrenciler için bu dersler ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en çok iki dersi anabilim dalının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu kararı ile ders yüküne ve doktora kredisine sayılabilir. 

(8) Öğrenci, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu

kararıyla izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere diğer programlardan ve Üniversite

dışındaki üniversitelerden ders alabilir.

(9) Kayıtlı olduğu Enstitü anabilim dalı tarafından belirlenen asgari ders yükünü ta-

mamlayan öğrencinin alacağı fazla dersler genel not ortalamasına katılmaz, ancak not çizelge-

sinde belirtilir.

Doktora yeterlik sınavı 

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş doktora öğrencileri en geç

beşinci yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar

doktora yeterlik sınavına alınırlar.

(2) Doktora Yeterlik Jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil,

beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Doktora yeterlik sınavı, mayıs-haziran ve kasım-aralık aylarında olmak üzere yılda

iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alı-

nır.
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(4) Yeterlik sınavı, anabilim dalının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından

onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir

ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek

amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(5) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya

olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur.

(6) Komite, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarını birlikte değerlendirerek, öğrencinin başarılı

veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve sonucu ilgili anabilim dalı başkanlığına

iletir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığı tarafından en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla

bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava

alınır. 

(8) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü

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

almasını isteyebilir.

(9) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğ-

renci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi 

MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluştu-

rulur.

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

ka ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danış-

manının olması durumunda, ikinci tez danışmanı komite toplantılarına katılabilir. 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili enstitü anabilim

dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. 

Tez önerisi savunması 

MADDE 32 – (1) Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenci, en geç altı ay içinde, yapa-

cağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme ko-

mitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savun-

madan en az on beş gün önce komite üyelerine verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt

çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili enstitü anabilim dalı tarafından savunmayı izleyen üç

gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilen esaslar

çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komi-

tesi atanabilir. 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık

ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az
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bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışmanın planı belirtilir. Söz konusu rapor, komite

tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması 

MADDE 33 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak sa-

vunmak zorundadır. Tez savunma sınavı, tezin teslimini izleyen bir ay içinde yapılır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun

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

az ikisi başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş kişiden oluşur. 

(3) Tez savunmaya alınmadan önce, ilgili enstitü sekreterliği ile koordineli olarak intihal

programında taranır ve intihal raporu, tezle birlikte jüri üyelerine gönderilir.

(4) Öğrenci, hazırladığı tezden yedek üyeler dâhil bütün jüri üyelerine ve enstitüye birer

adet teslim eder. 

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, dinleyicilere açık olarak tez çalış-

masının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. 

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan

raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Karar, ilgili

anabilim dalı başkanlığı tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildi-

rilir. Tezi reddedilen öğrenci tez aşamasına yeniden başlayabilir. Tezi hakkında düzeltme kararı

verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden sa-

vunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenci tez aşamasına yeniden başlaya-

bilir. 

(7) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezi-

nin, doktora öğrencisi ilk savunmada başarılı olmuşsa ciltlenmiş en az üç kopyası ile Türkçe

ve yabancı dilde özetlerini içeren elektronik kopyasını, tez  sınavına giriş tarihinden itibaren

bir ay içinde ilgili enstitüye teslim ettiği takdirde kendisine doktora diploması verilir. Diplo-

manın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilebilir. 

(8) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar

için talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diplomalara ve Notlara İlişkin Esaslar

Diplomalar 

MADDE 34 – (1) Lisansüstü programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, ilgili enstitü

müdürü ile Rektörün imzalarını taşıyan yüksek lisans ve doktora diploması verilir. Diploması

hazırlanıncaya kadar öğrenciye diploma yerine geçmek üzere geçici bir mezuniyet belgesi ve-

rilir. Lisansüstü diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalı progra-

mının onaylanmış adı bulunur. 
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Not belgeleri, karneler 

MADDE 35 – (1) Üniversitede öğrenim gören bütün öğrencilerin, kayıt oldukları ta-

rihten Üniversiteden ayrılıncaya kadar aldıkları dersler ve bu derslerden aldıkları notlar, Üni-

versitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce öğrencinin not belgesine geçirilir. Not belgelerinin

onaylı kopyaları, öğrencinin isteği üzerine kendisine elden verilir veya bildireceği adreslere

posta ile gönderilir. Resmi kuruluşların isteği üzerine de onaylı not belgeleri gönderilebilir. 

(2) Öğretim üyeleri tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde verilen notlar,

Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğünce kayıt altına alındıktan sonra, akademik durumu

belirten dönem karnesi şeklinde internet ortamında/otomasyon sisteminde açıklanır. 

Notların ilan edilmesi 

MADDE 36 – (1) Başarı notları, her yarıyıl/yılsonunda, akademik takvimde belirtilen

tarihlerde öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine işlenir ve değerlendirmeye

esas tüm belgelerle birlikte sınav kâğıdı, cevap anahtarı, yoklama çizelgesi, ödev, proje ve ben-

zeri hususlar ilgili enstitüye teslim edilir. 

(2) Ölçme ve değerlendirmeye esas belgeler, ilgili enstitü tarafından arşivlenir ve en az

beş yıl saklanır. 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin 

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-

leri çerçevesinde, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

Burslar 

MADDE 38 – (1) Öğrencilere sağlanan bursların dağıtımı, Mütevelli Heyet tarafından

belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 11/9/2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan

Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük 

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNLARI 

Uzunköprü 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2015/566 

KARAR NO : 2015/788 

C. SAV. ESAS NO : 2007/171 

SANIK : ALEZANDRU ZUGRAV, ĠON ve LIBOV oğlu, 1981 

CANTEMĠR doğumlu. 

SUÇ TARĠHĠ : 22/06/2007 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1 

KARAR TARĠHĠ : 04/11/2015 

1 - Her ne kadar sanık Alezandru Zugrav hakkında 5237 sayılı TCK’nun 204/1. maddesi 

gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu 

davası açılmıĢ ise de; 5237 sayılı TCK’nun 66/1-e maddesi gereğince suçun zamanaĢımı süresinin 

dolmuĢ olduğu anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK’nun 223/8 maddesi gereğince açılan kamu 

davasının DÜġÜRÜLMESĠNE, 

2 - Yargılama giderlerinin kamu üzerinden bırakılmasına, 

Dair, tarafların yokluğunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak 

üzere, açık yargılama sonucunda TENSĠBEN karar verildi. 

Resmi Belgede Sahtecilik yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanık hakkında 7201 

sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen 

tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiĢ 

sayılmasına karar verildi. 11860 

————— 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2015/570 

KARAR NO : 2015/781 

C. SAV. ESAS NO : 2007/171 

SANIK : PERVĠZ AKBARĠ, MUSA ve FATIMA oğlu, 1963 

ABADAN doğumlu. 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ : 08/07/2007 

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 204/1 

KARAR TARĠHĠ : 05/11/2015 

1 - Her ne kadar sanık Perviz Akbari hakkında 5237 sayılı TCK’nun 204/1. maddesi 

gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle mahkememize kamu 

davası açılmıĢ ise de; 5237 sayılı TCK’nun 66/1-e maddesi gereğince suçun zamanaĢımı süresinin 

dolmuĢ olduğu anlaĢıldığından 5271 sayılı CMK’nun 223/8 maddesi gereğince açılan kamu 

davasının DÜġÜRÜLMESĠNE, 

2 - Yargılama giderlerinin kamu üzerinden bırakılmasına, 

Dair, tarafların yokluğunda tebliğden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir 

dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak 

üzere, açık yargılama sonucunda TENSĠBEN karar verildi. 

Resmi Belgede Sahtecilik yapmak suçundan yukarıda adı geçen sanık hakkında 7201 

sayılı Tebligat Yasasının 28, 29 ve 30 maddeleri gereğince gıyabi kararın Resmi Gazete'de ilanen 

tebliğine ve ilan tarihinden itibaren 10 gün sonra gıyabi hükmün adı geçene tebliğ edilmiĢ 

sayılmasına karar verildi. 11861 
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Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2011/3 

Karar No : 2013/2 

Davacı : K.H. 

Katılan : VERONIKA PIDZHAKOVA, Valerey ve Irına kızı, 1987 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. EKATERĠNBURG 

ġEHRĠ BELĠNSKOGO CAD. APR. NO: 85 DAĠRA NO: 26 

RUSYA FEDERASYONU adresinde oturur.  

Sanık : ISKHAK BEYAT, Vladımır ve Larısa oğlu, 1964 RUSYA 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. EKATERINBYRG 

VASTOCHNAYA STREET NO: 80/18 adresinde oturur.  

Suç : Kasten Yaralama, Hakaret, Tehdit 

Suç Tarihi : 13/07/2011, saat 23:00 sıraları 

Suç Yeri : ANTALYA/ALANYA 

Uygulanan Kanun Md. : TCK.125/1, 129/1, 62/1, 52/2-4, 231/5-8 Md. TCK. 86/2, 

29/1, 62/1, 52/2-4 Md., 231/5-8 Md.  

Verilen Ceza : Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (2 kez). Tehdit 

suçundan Beraat 

Karar Tarihi : 12/04/2013 

Yukarıda adı ve kimliği yazılı katılan Veronika Pıdzhakova ve sanık Iskhak Beyat'ın 

gıyabında verilen iĢ bu (Kapatılan Alanya 4. Sulh Ceza Mahkemesinin 2011/1369 E.-2013/187 

K.) karar tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

yapılacak ilan masraflarının müĢteki sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiĢ olup,  

Ġlan olunur. 111 

—— • —— 

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2006/687 

Karar No : 2007/554 

Gümrük kapısı harici mal ithali (mülga) suçundan sanık Romanya uyruklu Gheorghe ve 

Mariea oğlu, 30.04.1974 Romanya / Buzau D.lu. Romanya / Buzau nüfusunda kayıtlı olup halen 

Comuna PoĢta Calnaz Buzav Sant. Suditi / Romanya adresinde oturur ION MUSAT hakkında 

mahkememizce sanığın 4926 sayılı Yasanın 3/a-2 Mad. delaletiyle 4/a-2, 4/3 maddeleri gereğince 

916.663,00.-TL. Tazmini Nitelikte Adli Para Cezası ile Cezalandırılmasına, 4926 sayılı Yasanın 

4/4 maddesi gereğince KEMTV'de yazılı suça konu eĢyaların MÜSADERESĠNE, suçta kullanılan 

(BZ 80 GVS / BZ 07 PUF) plakalı aracın suça konu kaçak eĢyanın hacmi, taĢınma mesafesi ve 

ağırlığı dikkate alınarak karar tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan 5607 sayılı Yasanın 10, 13 ve 

TCK.nun 54/1 maddesi gereğince MÜSADERESĠNE dair verilen hükmün tebligat ve yazıĢmalara 

rağmen tebliği mümkün olmadığından sanık ION MUSAT'a tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

3 - Ġlan masrafının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin mahkeme ilan tahtasında 1 ay 

süre ile ilan edilmesine karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 11916 
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İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/54 
Karar No : 2015/3 
Suç iĢlemek amacıyla kurulmuĢ örgüte üye olmak, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa 

muhalefet suçundan Mahkememizin 22/01/2015 tarih, 2013/54 esas ve 2015/3 karar sayılı ilamı 
ile sanık Ġran VatandaĢı, Ali ve Nishan oğlu, 1956 doğumlu, GAMAL AMĠRĠ AĞHBELAGH'ın 
örgüte üye olmak suçu ve 5015 sayılı yasaya muhalefet suçundan BERAATĠNE, 5015 sayılı 
yasaya muhalefet suçundan mükerrer açılan davanın REDDĠNE, suça konu kaçak yakıtın 5015 
sayılı Yasanın Ek 5/1 maddesi son cümlesi uyarınca Müsaderesine karar verilmiĢ olup, sanığın 
adresinin tespit edilememesi ve tüm aramalara rağmen bulanamaması nedeniyle karar ve katılan 
vekiline ait temyiz dilekçesi tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 
sanığın yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 
gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 

baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine 
aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem 
ile temyiz edilmemesi halinde kesinleĢtirilerek infaza verilecektir) karar verilmiĢ olup ilan olunur.
 11865 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı ihtiyacını karĢılamak üzere "YURT GENELĠ DEPOLARDA 
BULUNAN MALZEMELERĠN SĠGORTASININ YAPTIRILMASI HĠZMETĠ ALIMI" idari 
Ģartname ve teknik Ģartnameye göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle ve açık eksiltme 
yapılarak satın alınacaktır. 

2 - Firmalar en az kapalı tekliflerinin %3'ü oranında geçici teminatı teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. 

3 - Ġdari Ģartname ve teknik Ģartnameye www.kizilay.org.tr adresinden (yazdırılabilir) 
ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 Mart 2016 günü saat 12:00'a kadar Türk Kızılayı Cad. 
No: 6 Etimesgut/ANKARA adresindeki Ulusal Afet Sistemler Yönetimi Müdürlüğü'ne 
vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 03 Mart 2016 günü saat 14:00'da Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda 
açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 
8 - Deneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 1088/1-1 

—— • —— 
TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Kızılcahamam Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ĠsmetpaĢa Mahallesinde bulunan aĢağıda ada, parsel ve 
miktarı belirtilen taĢınmaz mal 04.02.2016 tarih ve 29 sayılı Encümen kararı ile 2886 S.K’nun 45. 
maddesine göre 22.02.2016 tarihinde saat:14:30 de Belediye Encümen Toplantı Salonunda 

Belediye Encümeni huzurunda ihalesi yapılacak olup, ihaleye ait Ģartname bedeli mukabilinde 
Tahakkuk Tahsilat ġefliğinden alınabilir 

Ġlgililere ilan olunur. 
KIZILCAHAMAM BELEDĠYESĠNCE SATIġA SUNULAN ARSA 

S. 

No Ada Parsel 

Yüzölçümü 

M2 Vasfı Mahallesi 

m2 

Fiyatı 

Ġhale 

Tarihi 

Ġhale 

Saati 

Geç. 

Teminat 

1 646 1 4825 Arsa ĠsmetpaĢa 175.00. TL 22.02.2016 14:30 25.331.25. TL 

 1095/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Lüleburgaz Belediye Başkanlığından: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU VE YAPILIġ ġEKLĠ: Mülkiyeti Lüleburgaz Belediyesi adına 

kayıtlı aĢağıda tapu kayıtları, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen arsa 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35(a) maddesi gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile satılacaktır. 

2 - SATIġI YAPILACAK TAġINMAZIN: 

ĠLĠ : Kırklareli 

ĠLÇESĠ : Lüleburgaz 

MAHALLE : 8 Kasım Mahallesi 

ADA : 1286 

PARSEL : 3 

YÜZÖLÇÜMÜ (m2) : 45.024,23. 

CĠNSĠ : Arsa 

ĠġĠN NĠTELĠĞĠ  : Arsa SatıĢı 

3 - MUHAMMEN BEDEL : 17.110.000,00.- TL. (onyedimilyonyüzonbin.TL-) + KDV’dir. 

4 - ĠHALE GÜNÜ, SAATĠ VE EVRAKLARIN TESLĠM SÜRESĠ: 

Ġhale 15/03/2016 Salı günü saat 14.30 da Lüleburgaz Belediyesi encümen salonunda 

encümen huzurunda yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin istenen belgeleri, 15/03/2016 Salı günü en geç saat 12.30 kadar 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Tek Masa Hizmet Birimine alındı belgesi karĢılığında vermeleri ya da 

taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra gelen 

zarflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - ġARTNAME VE EKLERĠNĠN NEREDEN VE HANGĠ ġARTLARLA ALINACAĞI: 

Ġhale Ģartnamesi ile diğer ekleri Lüleburgaz Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Ġhale Servisinden 250,00.-TL. ( ikiyüzelli.-TL.) bedelle mesai saatleri içinde satın alınabilir. 

6 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT: 

Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler; teklif ettikleri bedelin %3 ünden az 

olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin 

%3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Geçici teminatı Türk Lirası olarak Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankası 

Lüleburgaz ġubesi TR 19 0001 5001 5800 7260518955 nolu hesabına yatırılabilir veya süresiz 

teminat mektubu ya da Devlet Tahvilleri ve Hazine Kefaletine haiz tahvil olarak verilebilecektir. 

Ġhale uhdesinde kalan gerçek veya tüzel kiĢilere, geçici teminat miktarı teklif ettikleri 

bedelin %3 oranına tamamlatılacaktır. 

7 - ĠHALEYE KATILMA ġARTLARI: 

7.a - DIġ ZARF: 

7.a.1 - Teklif mektubunu içeren iç zarf 

7.a.2 - Geçici teminatın yatırıldığına dair belge 

7.a.3 - ġartnamenin alındığına dair makbuz ve ihaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası 

ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname 

7.a.4 - Gerçek kiĢi olması halinde; nüfus müdürlüğünden onaylanmıĢ nüfus cüzdanı sureti 

ve ikametgah belgesi, noter tasdikli imza sirküleri 

7.a.5 - Vekaleten iĢtirak ediliyorsa isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekaletname 

7.a.6 - Tüzel KiĢi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından 2016 yılı içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı 

olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi, yasal ikametgah 
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7.a.7 - Teklif vermeye yetkili olduğun gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri 

7.a.8 - Lüleburgaz Belediyesine borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra 

alınmıĢ) 

7.a.9 - Ġsteklilerin ortak giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi 

ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi 

7.a.10 - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı 

olmadığına dair belge. 

7.b - DIġ ZARFIN KAPATILMASI 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf, dıĢ zarfın içine konularak üzerine isteklinin adı 

soyadı, ünvanı, adresi, ihalenin konusu yazılarak kapatılacaktır. Zarfın yapıĢtırıldığı yer 

kaĢe/mühür ve imzalı olacaktır. 

7.c. ĠÇ ZARF 

7.c.1 - Teklif Mektubu 

Teklif mektupları muhammen bedelden az olmamak üzere Ģartname ekindeki örneğine 

uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu Ģartname ile 

eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen tutarın rakam ve yazı ile 

açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde 

kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

7.d - ĠÇ ZARFIN KAPATILMASI 

Teklif mektubu iç zarfa konularak zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıĢtırıldığı yer kaĢe/mühür ve 

imzalı olarak dıĢ zarfın içerisine konulacaktır. 

8 - Ġhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp 

yapmamakla serbesttir. 

Ġlan olunur. 866/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 İyidere/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 14.800.000 Kg.yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. 

Ġyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hazer Mah. Sahil Cad. No: 16  Ġyidere/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/02/2016 Cuma günü saat: 14.00’e kadar Hazer 

Mah. Sahil Cad. No: 16  Ġyidere/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat: 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Ġyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 938/1-1 
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LA-ICP-MS SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

LA-ICP-MS Mal Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/22050  

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,  

  1 Adet LA-ICP-MS (Lazer AĢındırmalı Ġndüktif 

EĢleĢmiĢ Plazma-Kütle Spektrometresi) Cihazı Alımı 

(teknik Ģartnamede belirtilen bilgisayar, yardımcı 

donanımlar, diğer malzemeler ve ekipmanlar ile temiz 

oda dahil) 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli Ġstekliler için; MTA Genel Müdürlüğü Maden 

Analizleri ve Teknolojisi Dairesi BaĢkanlığı Ambarı 

  b) Yabancı istekliler için: CFR Hava / Deniz Limanı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip iĢe baĢlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren 180 

(yüzseksen) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 15/03/2016 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

Ġstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aĢağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 

sunacaklardır. 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġstekli imalatçı ise aĢağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiĢ ve teklif ettiği mala iliĢkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 
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Ġstekliler, teklif ettikleri malların teknik Ģartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik Ģartname maddelerine; ayrı ayrı ve Türkçe olarak, teknik 

Ģartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ― …. marka, …. Model LA- ICP-MS 

(Lazer AĢındırmalı Ġndüktif EĢleĢmiĢ Plazma-Kütle Spektrometresi) teklifimizin Ģartnameye 

uygunluk belgesi‖ baĢlığı altında bilgisayar ile yazılmıĢ, imzalanmıĢ ve kaĢelenmiĢ olmalıdır. Bu 

cevapların orijinal prospektüslerle karĢılaĢtırılmasında herhangi bir farklılık bulunursa istekli 

değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

Ġstekliler; teknik Ģartnamenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerinin bütün alt maddelerine bire 

bir cevap verirken, verilen her cevapta, cevabın sonuna parantez içinde ifade edilen özelliği 

destekleyici bilginin verildiği dokümanların hangi sayfa ve satırda olduğunu yazarak 

belirteceklerdir. Ayrıca her bir madde için firma ilgili Ģartı sağladığını taahhüt ettiğini yazılı ve 

onaylı olarak ifade edecektir. Ġlgili dokümanların üzerinde de Ģartname maddesi ve alt maddesini 

belirteceklerdir.  

Teknik Ģartnamenin 3.1 ve 3.2 maddelerinde istenildiği gibi Ģartnameye uygunluk belgesi 

hazırlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri 

tarafından sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten ( MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(205 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 959/1-1 
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DÜġÜK VĠSKOZĠTELĠ CMC (LV) SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

DüĢük Viskoziteli CMC (LV) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/21851 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 / 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 150Ton, DüĢük Viskoziteli CMC (LV) 

b) Teslim [yeri/yerleri] : MTA Genel Müdürlüğü Etimesgut Sondaj Ambarlarına,  

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren; 150 Ton DüĢük Viskoziteli 

CMC (LV) Alımı, ĠĢe BaĢlama Tarihinden Ġtibaren 60 

(AltmıĢ) takvim günü içerisinde. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 25.02.2016 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

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

6 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Kamu Ġhale Kurumu tarafından belirlenen 

esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli 

istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

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

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi - kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 958/1-1 
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MUHTELĠF TAġINMAZLAR ―SATIġ‖ YÖNTEMĠ ĠLE ÖZELLEġTĠRĠLECEKTĠR 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare) tarafından 4046 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde muhtelif taĢınmazlar ―SatıĢ‖ yöntemi ile özelleĢtirilecektir. 

 

SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

1 

Batman ili, Sason ilçesi, AĢağı 

Mahallesi, 165 ada, 16 parseldeki 

7.919,72 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

üzerindeki binalarla birlikte 

100.000 200 25.02.2016 

2 

Batman ili, Merkez ilçesi, Ġluh köyü, 

16369 parseldeki 60.804,00 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz üzerindeki 

binalarla birlikte 

500.000 200 25.02.2016 

3 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

köyü, 320 parseldeki 19.300,53 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

20.000 100 25.02.2016 

4 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

köyü, 322 parseldeki 9.304,48 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 100 25.02.2016 

5 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

köyü, 324 parseldeki 7.340,33 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

5.000 100 25.02.2016 

6 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

köyü, 325 parseldeki 17.797,22 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz üzerindeki 

binalarla birlikte 

75.000 200 25.02.2016 

7 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yapraklı 

köyü, 326 parseldeki 16.803,22 m2 

yüzölçümlü taĢınmaz 

5.000 100 25.02.2016 

8 

Batman ili, Kozluk ilçesi, Yukarı 

GüneĢli Mahallesi,212 Ada, 1 

parseldeki 8.577,32 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz üzerindeki binalarla birlikte 

50.000 200 25.02.2016 

9 

Batman ili, Merkez ilçesi, Körük köyü, 

792 parseldeki 586,00 m2 yüzölçümlü 

taĢınmaz  

10.000 100 25.02.2016 

10 

Siirt ili, Kurtalan ilçesi, Kıcıman 

Mahallesi, 158 ada 2 parseldeki 

58.826,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

üzerindeki binalarla birlikte 

250.000 500 25.02.2016 

11 

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk 

Mahallesi, 2305 ada, 1 parseldeki 

537.432,59 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

üzerindeki binalarla birlikte 

750.000 200 25.02.2016 
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SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

12 

Manisa ili, Akhisar ilçesi, Atatürk 

Mahallesi, 2302 ada, 1 parseldeki 

259.121,93 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

400.000 200 25.02.2016 

13 

Aydın ili, Didim ilçesi, Didim 

Mahallesi 1939 ada, 4 parseldeki 

7.509,81 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 

üzerindeki binalarla birlikte 

550.000 500 01.04.2016 

14 

NevĢehir ili, Merkez ilçesi, Göre 

Çayırlık köyü, 80 ada, 3 parseldeki 

7.432,02 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

4.000 100 01.04.2016 

15 

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, Ucbağlar 

Mahallesi, 985 ada, 3 parseldeki 

89.005,00 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

150.000 150 01.04.2016 

16 

Edirne ili, Merkez ilçesi, KiriĢhane 

Mahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki 

18.255,84 m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

1.250.000 1.000 01.04.2016 

17 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 207 ada, 1 parseldeki 7.873,80 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 08.04.2016 

18 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 208 ada, 1 parseldeki 9.287,91 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 08.04.2016 

19 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 211 ada 1 parseldeki 5.982,97 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

5.000 100 08.04.2016 

20 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 212 ada 1 parseldeki 7.530,50 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 08.04.2016 

21 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 213 ada, 1 parseldeki 11.976,02 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 100 08.04.2016 

22 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 214 ada, 1 parseldeki 4.978,14 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

5.000 100 08.04.2016 

23 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 220 ada 1 parseldeki 8.769,75 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 08.04.2016 

24 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 222 ada 1 parseldeki 6.710,06 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

8.000 100 08.04.2016 

25 

Niğde ili, Merkez ilçesi, YeĢilburç 

köyü, 224 ada, 1 parseldeki 11.230,66 

m2 yüzölçümlü taĢınmaz 

10.000 100 08.04.2016 
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SIRA 

NO ĠHALE KONUSU 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

(TL) 

ĠHALE 

ġARTNAMESĠ 

BEDELĠ 

(TL) 

SON 

TEKLĠF 

VERME 

TARĠHĠ 

26 

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere 

Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki 

taĢınmazın 5. katındaki 41 no.lu 

bağımsız bölüm  

5.000 100 08.04.2016 

27 

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere 

Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki 

taĢınmazın 4. katındaki 33 - 40 no.lu 

bağımsız bölümler 

7.000 100 08.04.2016 

28 

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere 

Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki 

taĢınmazın 3. katındaki 25 - 32 no.lu 

bağımsız bölümler 

9.000 100 08.04.2016 

29 

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere 

Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki 

taĢınmazın 2. katındaki 17 - 24 no.lu 

bağımsız bölümler 

9.000 100 08.04.2016 

30 

Ordu ili, Ünye ilçesi, Kaledere 

Mahallesi, 85 ada, 2 parseldeki 

taĢınmazın 1. katındaki 9-16 no.lu 

bağımsız bölümler 

8.000 100 08.04.2016 

 

1 - Ġhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleĢtirilecektir. Ġhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

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

suretiyle sonuçlandırılabilir. 

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

3 - Ġhaleye katılabilmek için her bir taĢınmaz için ayrı Ġhale Dokümanı alınması ve 

tekliflerin Ġdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No: 80 KurtuluĢ/ANKARA adresine son teklif verme 

günü saat 17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Ġhale ġartnamesi ve Tanıtım 

Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez. 

4 - Ġhale Dokümanı bedelleri Ġdare’nin; 

- T. Halk Bankası A.ġ. Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR250001200945200083000006 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz SatıĢ ve Temettü Gelirleri 

Türk Lirası, 

- T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Kamu Kurumsal ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR400001001745387756615738 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası, 

- T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez ġubesi/ANKARA nezdinde bulunan 

TR220001500158007287550667 numaralı ÖzelleĢtirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından 

birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak GiriĢim Grubu (OGG) olması 

halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiĢ olması yeterlidir) ile hangi ihaleye 

iliĢkin doküman alınacağı belirtilecektir. 

5 - ÖzelleĢtirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Ġdare ihaleyi 

yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. Ġdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe 

kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin 

sona ermesinden önce duyurulacaktır. 

6 - ÖzelleĢtirme iĢlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır. 

Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ Çankaya 06600 ANKARA 

Tel : 312 585 82 70 

www.oib.gov.tr 1098/1-1 
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6 KALEM ĠMALAT MAKĠNASI SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 6 kalem imalat makinası, %20 artar - azalır toleranslı 

olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın 

alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı, 

RĠZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġstekliler en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koĢuluyla kalem bazında 

kısmi teklif verebilirler. 

9 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 638/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Sürmene/Trabzon 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.800.000 Kg yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sürmene/TRABZON 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24 ġubat 2016 ÇarĢamba günü saat 14.00’e kadar 

Sürmene Çay Fabrikası Sürmene/Trabzon adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta 

ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklifler kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç % 6 oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Sürmene Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 810/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Of/Trabzon 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 19.200.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. 

Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19/02/2016 günü saat 14:00’e kadar Çamlı Çay 

Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Çamlı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Of/Trabzon adresinde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 814/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Fındıklı/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 36.000.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/Sah. Mah. 53700 Fındıklı/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.02.2016 Cuma günü saat 14.00'e kadar Çaykur 

Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RĠZE adresinde bulunacak 

Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 

14.00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmıteklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif vermek 

zorundadır. 

7 - Verilentekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Çaykur Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü'nde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 743/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Arhavi/ARTVİN 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 21.500.000.Kg. YaĢ Çay Yükleme ve Nakliye iĢi 
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında, Açık Ġhale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir. 

a) Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü/Arhavi adresinden temin edilebilir. 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 18/02/2016 günü saat 14.00’e kadar Arhavi Çay 
Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Arhavi adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 
göndermeleri gerekmektedir. 

Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 
5 - Ġstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - Ġstekliler bu ihalede yükleme iĢine ayrı nakliye iĢine ayrı teklif vereceklerdir. 
9 - Ġhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 850/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Hayrat/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 20.900.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 
alım iĢi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir. 

a - Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. No: 11   61450 Hayrat/ 
Trabzon 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 19.02.2016 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay 
Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - Altarnatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 
vermek zorundadır. 

9 - Ġhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 855/1-1 
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YEDEK PARÇA MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüze ait iĢletmelerde kullanılacak 11 kalem Yedek Parça (tambur) 

malzemesi %20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100.00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-Rize 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.02.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç toplam tutarının en az %3’ü oranında geçici, 

yapılacak sözleĢme bedelinin KDV hariç toplam tutarının %6’sı kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-Rize’de 

yapılacaktır. 

9 - Ġhale kalem bazında kısmi teklife açıktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Alım-Satım ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Malzeme listesi 

Sıra 

No 

Malzeme 

Muhasebe No Malzemenin cinsi ve Teknik Özellikleri Birimi 

Satın 

Alınacak 

Miktar 

  1 500.06.01.0005 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 40 MM Ad 122 

  2 500.06.01.0015 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 65 MM Ad 188 

  3 500.06.01.0016 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 65 MM Ad   50 

  4 500.06.01.0025 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 85 MM Ad 364 

  5 500.06.01.0026 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф150 MM - BOY 1060 MM Ad 94 

  6 500.06.01.0027 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 850 MM Ad   20 

  7 500.06.01.0029 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 1060 MM Ad   83 

  8 500.06.01.0040 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 202 MM Ad   62 

  9 500.06.01.0050 KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 210 MM Ad   20 

10  KAUÇUK KAPLI TAMBUR Ф200 MM - BOY 195 MM Ad 195 

11 500.06.04.0054 LĠF ALICI TAMBUR Ф 225/13,4 X 1500 MM Ad 192 

 862/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

CAFERAĞA SPOR VE KÜLTÜR MERKEZĠ MĠMARĠ PROJE YARIġMASI 

1 - YarıĢmanın Türü Ve ġekli: Serbest, ulusal ve iki kademeli mimari proje yarıĢmasıdır. 

2 - YarıĢmanın Yeri Ve Konusu: YarıĢmaya konu olan alan; Kadıköy Ġlçesi, Caferağa 

Mahallesi, 1017 adada bulunan 76, 94, 95 ve 99 numaralı parsellerdir. 

Kadıköy merkez çarĢıdan, Bahariye’ye kadar uzanan alan bugün, yoğun olarak alıĢveriĢ 

ve eğlence iĢlevlerinin yeraldığı bir bölge konumundadır. Tasarlanacak olan ―Kadıköy Belediyesi 

Caferağa Spor ve Kültür Merkezi‖nin, bu bölgenin ortasında bulunan alanda, farklı yaĢ 

gruplarının da kullanabileceği, Kadıköylüleri kültür ve spor faaliyetleri etrafında toplayan bir 

merkez olması planlanmaktadır. 

YarıĢmanın konusu; Ġmar Planında tanımlanan yapı adasında sosyal iĢlevleri güçlü bir 

spor ve kültür merkezinin tasarlanmasıdır.  

3 - YarıĢmaya Katılma KoĢulları:  

• TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak, 

• Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak, 

• Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 

• Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamıĢ olmak, 

• ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir.) 

• YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak. 

• YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında 

olmamak, 

• 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler 

gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olmamak. 

 

4 - YarıĢma Takvimi:  

• YarıĢmanın ilanı : 8 ġubat 2016, Pazartesi 

• Birinci Kademe için Son Soru Sorma Tarihi : 22 ġubat 2016, Pazartesi  

• Birinci Kademe Soruların Yanıtlarının Ġlanı : 26 ġubat 2016, Cuma 

• Birinci Kademe Proje Teslim Tarihi : 12 Nisan 2016, Salı, 17.00 

• Birinci Kademenin Kargo ile Teslimi için Son Tarih : 14 Nisan 2016, PerĢembe 

• Birinci Kademe Jüri Değerlendirmesi BaĢlangıç Tarihi : 16 Nisan 2016, Cumartesi 

• Birinci Kademe Sonucunun Bildirimi : 21 Nisan 106, PerĢembe 

• Ġkinci Kademe için Son Soru Sorma Tarihi : 12 Mayıs 2016, PerĢembe 

• Ġkinci Kademe Soruların Yanıtlarının Ġlanı : 16 Mayıs 2016, Pazartesi 

• Ġkinci Kademe Yer Görme için Son Tarih : 16 Mayıs 2016, Pazartesi 

• Ġkinci Kademe Proje Teslim Tarihi : 7 Haziran 2016, Salı, 17.00 

• Ġkinci Kademenin Kargo ile Teslimi için Son Tarih : 9 Haziran 2016, PerĢembe 

• Ġkinci Kademe Jüri Değerlendirmesi BaĢlangıç Tarihi : 11 Haziran 2016, Cumartesi 

• Kolokyum ve Ödül Töreni : 18 Haziran 2016, Cumartesi 
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5. DanıĢman, Asli ve Yedek Jüri Üyeleri ile Raportörlerin Ġsimleri:  

DanıĢman Jüri Üyeleri 

• Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediye BaĢkanı 

• Ülkü Koçar, Mimar & Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi 

• BaĢar Necipoğlu, Mimar & Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi 

• Mehmet ġengün, Kadıköy Belediyesi BaĢkan Yardımcısı 

• GüneĢ Gürsel, Kadıköy Kent DayanıĢması 

• Hüseyin Sinan Omacan, Mimar, Mimarlar Odası, Ġstanbul Büyükkent ġubesi 

• Ömer Yılmaz, Mimar 

 

Asli Jüri Üyeleri 

• Bülent Batuman, Doç. Dr. Y. Mimar 

• Özgür Bingöl, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar 

• Haydar Karabey, Prof. Dr. Y. Mimar (Jüri BaĢkanı) 

• Z. Ahmet Önder, Y. Mimar 

• Ġlker Özdel, Y. Mimar 

• Semra Uygur, Y. Mimar 

• Günkut Barka, Y. ĠnĢaat Mühendisi 

 

Yedek Jüri Üyeleri 

• Emre Torbaoğlu, Y. Mimar  

• Eser Yağcı, Yrd. Doç. Dr. Y. Mimar 

• Yelda Gin, Y. Mimar 

• Bahadır Akgül, Y. ĠnĢaat Mühendisi 

 

Raportörler 

• Deniz Öztürk, Mimar 

• ġule Sarıkoç, Mimar 

 

6. Verilecek Ödüllerin Sayısı ve Tutarları:  

• 1. Ödül : 65.000 

• 2. Ödül : 55.000 

• 3. Ödül : 45.000 

• EĢdeğer mansiyon : 35.000 (5 adet) 

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon 

tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarıĢmacılara en geç 30 gün 

içinde aĢağıda belirtilen kesintiler yapıldıktan sonra net olarak ödenecektir.  

TMMOB Mali ĠĢler Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca, ödül, mansiyon, satınalma ve 

jüri ödeme bedellerinin %5’leri tutarındaki kesintiler Kadıköy Belediyesi tarafından bloke 

edilerek ilgili meslek odası hesabına aktarılacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen bedeller üzerinden 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden %0.948 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. 

7 - ġartname ve Eklerinin Nereden Nasıl Temin Edileceği, Satın Alma Bedeli: YarıĢmaya 

katılmak isteyenler 50 TL karĢılığında ― Kadıköy Belediyesi Caferağa Spor ve Kültür Merkezi 

Mimari Proje YarıĢması‖na kayıt yaptıracaklardır. YarıĢma bedeli ―Caferağa YarıĢması‖ 

açıklaması ile idareye ait iban: TR42 0001 5001 5800 7304 3351 87 nolu hesabına yarıĢma 

takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletiĢim bilgileri ile birlikte 

raportörlük adresine e-posta (caferagayarisma@kadikoy.bel.tr) yoluyla gönderilerek kayıt 

yaptırılacaktır. YarıĢma Ģartnamesine Kadıköy Belediyesi internet sitesinden 

(www.kadıköy.bel.tr) eriĢebileceklerdir. 
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Bu Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da tasarımları yarıĢmaya katılmamıĢ 

sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 

odalarına bildirilir.  

8 - Yer Görme Zorunluluğu Varsa ġartları: Birinci kademe için yer görme zorunlu 

değildir. Ġkinci kademe için yer görme zorunludur, yarıĢmacılar raportörlükten alacakları yer 

görme belgesini ikinci kademede teslim edeceklerdir. Yer görme için tarih sınırlaması olduğu göz 

önüne alınmalıdır. 

Ġkinci kademe için zorunlu olan yer görme için yarıĢmacılara bir ödeme yapılmayacaktır.  

9 - Ġdarenin Adı Adresi Telefon ve Faks Numaraları: 

Adı : T.C. Kadıköy Belediyesi 

Adresi : HasanpaĢa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No: 2 Kadıköy/ 

ĠSTANBUL 

Tel : 0216 542 50 00  

Faks : 0216 349 98 81  

E-posta : caferagayarisma@kadikoy.bel.tr 

Ġnternet : www.kadikoy.bel.tr 931/1-1 

—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85088/2 Nolu parselasyon 

planı Etimesgut Belediye Encümeninin 15.12.2015 tarih ve 1250/2464 sayılı kararı ile uygun 

görülmüĢ, Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 14.01.2016 tarih ve 68 sayılı kararlarıyla 

onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 08.02.2016 tarihinde 

müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

85088/2 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Etimesgut ilçesi, Bağlıca Mahallesi, 48778 ada 1 ve 48796 ada 2 parsel. 

Ġlgililere ilanen duyurulur 1089/1-1 

————— 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85294 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 29.12.2015 tarih ve 1286/2518 sayılı kararı ile uygun görülmüĢ, 

Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 28.01.2016 tarih ve 208 sayılı kararlarıyla onaylanmıĢ 

olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 08.02.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan 

panosuna asılacaktır. 

85294 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

ġehitosman Avcı Mahallesi, 46621 Ada 1 nolu parsel, yol ve park (yeĢil alan). 

Ġlgililere ilanen duyurulur 1090/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 06/08/2015 tarih ve 435 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 26/11/2015 tarih ve 2414 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Süvari Mahallesi, imarın 46074 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar 

Planı DeğiĢikliği‖ 08/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1091/1-1 

————— 

Belediye Meclisimizin 13/10/2015 tarih ve 540 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 12/01/2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Ayyıldız Mahallesi, imarın 48323 ada 1 ve 2 sayılı parsellerine iliĢkin 1/1000 ölçekli 

Uygulama Ġmar Planı DeğiĢikliği teklifi‖ 08/02/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna 

asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1092/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca devamlı statüde çalıĢtırılmak 

üzere öğretim üyesi alınacaktır. BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup 

baĢvuruların Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen yapılması gerekmektedir. 
 

Kodu Birim Bölüm Unvanı Adet Açıklama 

1 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

ĠliĢkiler 

Profesör 1 

Türk siyasal hayatı, siyasi 

akımlar ve seçmen davranıĢları 

üzerine çalıĢmalar yapmıĢ olmak.  

3 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 

Muhasebe ve Finans alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

En az 3 öğretim yılı kendi 

alanında eğitim dili Ġngilizce olan 

bir bölümde ders vermiĢ olmak.  

Lisans, yüksek lisans, doktorasının 

en az birini yabancı dille eğitim 

veren bir bölümde tamamlamıĢ 

olmak. 

4 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Profesör 1 

Ekonomi, Mikroekonomi, Kamu 

Ekonomisi alanlarından birinde 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak tercih 

sebebidir.  

5 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi Doçent 1 

Ekonometri Teorisi ve Uygulamalı 

Ekonometri alanlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak.  

En az 3 öğretim yılı kendi 

alanında, eğitim dili Ġngilizce 

olan bir bölümde ders vermiĢ 

olmak. 

Yüksek Lisans ve/veya 

Doktorasını Kuzey Amerika ve 

AB ülkelerindeki üniversitelerden 

almıĢ olmak. 

 

NOT: 1. Yukarıda belirtilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvurabilmek için (Sosyal Hizmet 

Bölümü hariç), Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dille Eğitim - Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik’in 7. maddesinin 3. fıkrasındaki yabancı dil (Ġngilizce) 

koĢulunun sağlanmıĢ olması ortak Ģarttır. 

Ġlanımızın detayına http://www.29mayis.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 1097/1-1 
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Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğünden: 

BaĢvuru BaĢlangıç Tarihi : 08/02/2016 

Son BaĢvuru Tarihi : 22/02/2016 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacaktır. Bu 

kadrolara baĢvuracak adayların ilgili Yönetmelik hükümlerine göre asgari baĢvuru koĢullarını 

sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakı süresi içerisinde 

Üniversitemiz Rektörlüğü’ne teslim etmeleri gereklidir. 

ADRES: Yüksek Ġhtisas Üniversitesi Oğuzlar Mahallesi 1377 Sokak No: 21 

Balgat/ANKARA 

PROFESÖRLÜK KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

DOÇENTLĠK KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Doçentlik belgesi 

7 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü 

8 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya ve 6 adet CD. 

YARDIMCI DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER 

1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe. 

2 - ÖzgeçmiĢ 

3 - Yayın listesi 

4 - Ġki adet vesikalık fotoğraf 

5 - Nüfus cüzdanı örneği 

6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi) 

YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması 

gerekir. 

7 - Akademik unvana atanma yazıları (daha önce Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atanmıĢ ise -

varsa-atanma yazısı) 

8 - Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar -daha önce çalıĢıp ayrılsalar bile- çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 

9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ve 4 adet CD 

Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınavı 25/02/2016 günü saat:14:00’te Oğuzlar 

Mahallesi 1377 Sokak No: 21 Balgat/ANKARA adresindeki Üniversitemiz Rektörlük 

Merkezi’nde yapılacaktır. 
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Birimi 

Bölüm/ 

Program Unvanı Adet Açıklamalar 

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 
Profesör 1 

Tıp Fakültesi veya Sağlık idaresi ve 

iĢletmeciliği ile ilgili bölümlerden 

mezun olmak. Halk Sağlığı 

alanında doktora ya da uzmanlık 

eğitimi yapmıĢ olmak. Ulusal ve 

uluslararası bilimsel yayınlar 

yapmıĢ olmak.  

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 
Doçent 1 

Tıp Fakültesi veya Sağlık idaresi ve 

iĢletmeciliği ile ilgili bölümlerden 

mezun olmak. Ulusal ve 

Uluslararası bilimsel yayınlar 

yapmıĢ olmak.  

Sağlık 

Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık 

Yönetimi 
Yrd. Doç. 1 

Tıp Fakültesi veya Sağlık idaresi ve 

iĢletmeciliği ile ilgili bölümlerden 

mezun olmak. Ulusal ve uluslar 

arası bilimsel yayınlar yapmıĢ 

olmak.  

Sağlık 

Hizmetleri 

M.Y.O. 

Tıbbi 

Görüntüleme 

Teknikleri 

Yrd. Doç. 1 
Tıp Fakültesi mezunu olmak 

Radyoloji uzmanı olmak. 

 1093/1-1 

—— • —— 

İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

Meslek Yüksekokulumuzun aĢağıda belirtilen programına, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 

Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan 

koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi olarak 1 öğretim üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır.  

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuru dilekçesi ekinde YÖK formatlı özgeçmiĢ, 

öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik 

belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) 

halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Kavram Meslek Yüksekokulu Personel ĠĢleri Birimine Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde 

yapılmayan, posta yoluyla ve internet üzerinden yapılan baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için 

gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Personel ĠĢleri Biriminden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 

Program Öğretim Üyesi Alanı  Ek Açıklamalar 

Bankacılık ve Sigortacılık 1 Makro Ġktisat Doçent 

 1011/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/84445 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Uludağ Üniversitesi Sağlık 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Bursa/Nilüfer 

Adresi 

Uludağ Üniversitesi Döner Sermaye 

ĠĢletme Müdürlüğü 16059 Görükle 

Nilüfer Bursa 

Tel-Faks 0 224 295 41 98 - 0 224 295 41 99 

Posta Kodu 16059 E-Mail dsim@uludag.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
YEDĠ24 Gıda Yemek Üretim Tem. 

San. Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
NOSAB MeĢe Cd. No: 16 

Nilüfer/Bursa 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9460226529  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
67969  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1016/1-1 
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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

— Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan

Değişikliği Yönetmeliği

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz. 


