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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erişilebi-

lirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, umuma açık hizmet veren her türlü yapılar

ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan

komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile idari para cezalarının uygulanmasına ve genel

bütçeye gelir kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemek-

tir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (ğ)

ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Erişilebilirlik belgesi: Komisyon tarafından denetlenen umuma açık hizmet veren

her türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının denetim tarihi itibari ile erişilebilirlik

mevzuatına uygunluğu komisyonca belirlenenlere valilik tarafından verilecek belgeyi,

ç) Erişilebilirlik standartları: Türk Standardları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili ya-

yımladığı TS 9111, TS 12576, TS 12460, TS ISO 23599, TS 13536, TS ISO 23600 ve diğer

erişilebilirlik standartlarını,

d) Erişilebilirlik tespiti: Umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ve açık alanlar ile

toplu taşıma araçlarının erişilebilirlik izleme ve denetleme formlarında yer alan hususların ye-

rinde ve konu ile ilgili dokümanlar aracılığıyla yapılan incelemeler sonucu standartlara uygun-

luk durumunun belirlenmesini,”
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“ğ) İzleme ve denetleme formu: Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, İçişleri
ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ve ilgili konfederasyonların yazılı görüşü
alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan Genelge ile erişilebilirlik stan-
dartlarına göre oluşturulan ve izleme veya denetlemede kullanılacak olan formu,”

“l) Ulusal erişilebilirlik izleme sistemi: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî
yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri
sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma
açık hizmet veren her türlü yapılarda ve toplu taşıma araçlarında erişilebilirlik standartlarının
uygulanmasının takip edilmesini,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dört”
ibaresi “beş” olarak ve aynı maddenin üçüncü, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Komisyonda, açık alanlar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir şehir
plancısı veya peyzaj mimarı veya mimar, binalar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en
az bir inşaat mühendisi, taşıtlar ile ilgili konuların görüşülmesi esnasında en az bir makine mü-
hendisi bulunur.”

“(6) Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ön değerlendirme yapmak ve rapor hazır-
layarak komisyona sunmak üzere komisyon üyelerinden oluşan en az ikisi birinci fıkrada be-
lirtilen meslek gruplarından olmak üzere teknik değerlendirme ekipleri kurabilir. Ekipler ye-
rinde inceleme yaparak uygulamanın standartlara uygunluğunu değerlendirerek rapor hazırlar
ve komisyona sunar.”

“(8) Komisyon üyelerinin çalışma ortamı ve yerinin hazırlanması, üyelerin toplantıya
gidiş ve gelişleri, izleme ve denetleme amacıyla gidecekleri yerlere ulaşımları ile izleme ve
denetleme için kullanacakları araç ve gereçler il müdürlüğünce sağlanır. İlgili bakanlık temsil-
cisi olarak görev yapan komisyon üyelerinin harcırahları Bakanlık bütçesinden, engelliler ile
ilgili konfederasyonların temsilcilerinin harcırahları il müdürlüğü tarafından karşılanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapı, yol, kaldırım, yaya geçidi,
açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve
tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir
belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu
taşıma hizmetlerini izleme ve denetleme formlarına göre izlemek, denetlemek ve rapor hazır-
lamak.”

“ç) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan izleme ve denetleme sonucu eksiklik bu-
lunmaması halinde erişilebilirlik belgesi düzenlemek.”

“d) Bu fıkranın (b) bendi kapsamında yapılan izleme ve denetleme sonucu idari para
cezası uygulanan yerlerin izleme ve denetlemesini tekrar yapmak.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları ile ilgili
konuların görüşülmesi esnasında izleme ve denetleme formlarını varsa diğer bilgi ve belgeler
ile birlikte incelemek ve değerlendirmek.
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b) İzleme ve denetleme yapılacak umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan
ve toplu taşıma araçlarının erişilebilirlik tespitini yapmak, varsa daha önce yapılan izleme ve
denetleme bulgularını değerlendirmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) İllerde kamu kurum ve kuruluşlarına ait her bir bina, açık alan ve

her bir toplu taşıma türü için ayrı ayrı olmak üzere yeterli sayıda asil ve yedek erişilebilirlik
izleme sorumlusu ilgili kamu kurum ve kuruluşu personeli arasından il müdürlüğü onayı ile
belirlenir. Sorumlular, sorumlu oldukları bina, açık alan veya toplu taşıma araçlarıyla ilgili tes-
pitlerini erişilebilirlik izleme ve denetleme formunu düzenleyerek ulusal erişilebilirlik izleme
sistemine kaydeder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları için eri-
şilebilirlik tespitleri ulusal erişilebilirlik izleme sisteminden faydalanılarak yapılır.

b) Yeniden erişilebilirlik tespiti yapılması gereken umuma açık hizmet veren her türlü
yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları komisyon tarafından belirlenir ve yerinde erişilebilirlik
tespiti yapılır.

c) Erişilebilirlik kararı verilebilmesi için yerinde inceleme yapılır. İnceleme sonucu uy-
gunluğu belirlenen umuma açık hizmet veren her türlü yapı, açık alan ve toplu taşıma araçları
için erişilebilirlik kararı verilir ve komisyonca uygunluğu belirlenenlere valilik tarafından eri-
şilebilirlik belgesi verilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Sürücü
Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kulla-
nılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT)’ne” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mo-
torlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Üni-
telerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin Ek-3’ünde belirtilen
107 sayılı BM/AEK Regülasyonuna” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığındaki “Ek Süre Verilmesi,” iba-
resi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) İzleme ve denetleme formları dikkate alınarak komisyon tarafından hazırlanan ra-
por, gereği için il müdürlüğüne gönderilir. Gelen rapor doğrultusunda il müdürünce ceza miktarı
belirlenir ve idari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine
göre ilgiliye tebliğ edilir. Tebligat metninde idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası, 17 nci maddesi
ile Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2 ve EK-3 yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/7/2013 28713
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin

ve Lisans Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1’in 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

ve ekin sonuna aşağıdaki dipnotlar eklenmiştir.
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2’nin 8 inci maddesi ve dipnotları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3B ve Ek-3C ekteki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

10/9/2014 29115
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TELSİZ OPERATÖR YETERLİKLERİ VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz Ope-

ratör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve

Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9

uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (f) bentleri ile 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı

Kanun ile taraf olduğumuz Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları

Hakkında Uluslararası 1978 Sözleşmesi ve değişiklikleri ve Dünya Radyo Konferansı WRC-

97’nin Com 4-4 no’lu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin  4 üncü maddesinin  birinci fıkrasının (a) bendi  aşa-

ğıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

“a) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – GMDSS Telsiz Operatör sınavları ile ilgili tüm işlemler, İdare tarafından

oluşturulan Gemiadamları Sınav Merkezi (GASM) tarafından ve İdare tarafından uygun görü-

len yer ve zamanlarda yapılır. Telsiz operatör sınavları, sınavların başlangıç tarihinden en az

bir ay öncesinde GASM tarafından liman başkanlıkları aracılığı ile adaylara duyurulur, ayrıca

GASM resmi internet sitesinde yayınlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) 26/9/2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan örgüt faaliyeti çerçe-

vesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu veya suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerini aklama suçu veyahut göçmen kaçakçılığı veya insan ticareti, haksız eko-

nomik çıkar sağlamak amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde cebir ve tehdit uy-

gulanarak işlenen suçlar ile İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde

tanımlanan suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık suçlarından hükümlü

bulunmamak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler

eklenmiştir.

“ç) 21 inci maddede belirtilen GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uy-

gulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik ve standartları sağlayan ve İdare tarafından uy-

gunluğu onaylanan denizcilik eğitimi veren dört yıllık fakülte ve yüksekokullarda denizde ha-

berleşme dersini başarılı olarak tamamlayanlara, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve

(g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği

(GOC) Belgesi sınavsız olarak düzenlenir.
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d) 22 nci maddede belirtilen GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği müfredatını uy-

gulayan ve 10 uncu maddede belirtilen nitelik ve standartları sağlayan ve İdare tarafından uy-

gunluğu onaylanan denizcilik eğitimi veren denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik Ana-

dolu teknik liseleri, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya fakültelerde denizde haberleşme

dersini başarılı şekilde tamamlayan gemiadamlarına, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (c)

ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü

(ROC) Belgesi sınavsız olarak düzenlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınav soruları, İkinci Kısım Birinci Bölümüde belirtilen müfredat programlarına

ve telsiz operatörlerinin yeterlik seviyelerine uygun olarak hazırlanır ve sınavlar yazılı ve uy-

gulamalı olmak üzere iki aşamada İdarenin uygun gördüğü şekilde yapılır. Yazılı sınav çoktan

seçmeli olarak tek oturumda düzenlenir. Yazılı ve uygulamalı sınavlar ayrıca bilgisayarda çev-

rimiçi sistem üzerinden de düzenlenebilir. Uygulamalı sınavda aygıtların kullanımı, mevzuat,

İngilizce yeterliği ve telsiz operatörünün yeterlik seviyesine göre teknik bilgi ölçen sorular so-

rulur.

b) Kısa Mesafe Telsiz Operatörü sınavına ilişkin usul ve esaslar İdare tarafından belir-

lenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“İdarece ve liman başkanlıklarında yapılan Kısa Mesafe Telsiz Operatör Yeterliği sı-

navından 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – GMDSS Telsiz Operatörleri yazılı sınav sonuçları, GASM’nin uygun

göreceği yer ve ortamlarda duyurulur. Uygulama sınavları GASM’nin uygun göreceği tarih,

yer ve ortamlarda yapılır. Kesin sınav sonuçları, uygulama sınavını izleyen bir hafta içinde du-

yurulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – GMDSS kapsamı dışındaki telsiz operatörü yeterliklerinden, Uzun Me-

safe Telsiz Operatör Sınavları İdare tarafından belirlenen tarih, ortam ve şekilde,  EK-V’de be-

lirtilen konularda GASM tarafından yapılır. Uzun Mesafe Telsiz Operatör Sınavları bu Yönet-

meliğin eklerindeki müfredata uygun olarak seçilen sorulardan oluşturularak yazılı veya uy-

gulamalı olarak düzenlenir. Sınavlara başvuru, sınavların duyurulması, sınavların düzenlen-

mesi, yeterliklerin verilmesi ve yenilenmesi gibi hususlar, bu Yönetmeliğin birinci kısmında

belirtilen gereklere uygun olarak yapılır.

Kısa mesafe telsiz operatör sınavları ise İdare ve liman başkanlıkları tarafından ve mü-

racaata göre, İdare tarafından uygun görülen tarih, ortam ve şekilde yapılır. Kısa mesafe telsiz

operatörü yeterliği almak için gerekli sağlık raporunun niteliği İdare tarafından belirlenir.

Sınavlara müracaat; sınava girecek aday tarafından İdarenin belirlediği şekil ve süre

içerisinde yapılır.
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Sınavlara girmeden önce alınması zorunlu olan uzun mesafe telsiz operatörü eğitimini

verecek yetkili kurumlar 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen aygıtları

ve MF/HF radyotelefon aygıtını ya da benzetimini içeren bir fiziki ortamı sağlamak zorunda-

dırlar. Uzun mesafe telsiz operatörü eğitiminin müfredatı Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav

Yönetmeliği EK-VI’daki tablodadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Yeterlik belgeleri İdarece veya liman başkanlıklarınca düzenlenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kısa mesafe telsiz operatörü yeterliği haricindeki diğer yeterlikler için gemiadamları

sağlık yoklama belgesinin yeni tarihli onaylanmış sureti,”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Liman başkanlıklarının belge verme yetkisi

EK MADDE 1 – Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından verilen

Telsiz Operatör Yeterlik Belgeleri, teknik alt yapısı uygun olan liman başkanlıklarınca da ve-

rilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Sınav muafiyeti

GEÇİCİ MADDE 3 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, İdare tarafından Gemia-

damları Yönetmeliği kapsamında uzakyol yeterlikli zabitan sınıfı gemiadamı yetiştirmeye yö-

nelik denizcilik eğitimi vermek üzere uygunluğu onaylanan 4 yıllık fakülteler ve yüksekokul-

lardan mezun olup, GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği  (GOC) veya Tehlike Emniyet

Haberleşmesi konularını içeren denizde haberleşme dersini başarılı şekilde tamamlamış olan-

lara GMDSS Genel Telsiz Operatörü Yeterliği  (GOC) Belgesi, yine bu maddenin yayımı tari-

hinden önce İdare tarafından Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında uzakyol yeterlikler hari-

cinde zabitan sınıfı gemiadamı ve yat kaptanı yetiştirmeye yönelik denizcilik eğitimi vermek

üzere uygunluğu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik Anadolu teknik li-

seleri, meslek yüksekokulu, yüksekokul veya fakültelerden mezun olup, GMDSS Tahditli Telsiz

Operatörü Yeterliği  (ROC) konularını içeren denizde haberleşme dersini başarılı şekilde ta-

mamlayan gemiadamlarına GMDSS Tahditli Telsiz Operatörü (ROC) Belgesi, 8 inci maddenin

birinci fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlara haiz olmaları şartıyla, başvurmaları

halinde sınavsız olarak verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-

kanı yürütür.
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA

YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV

İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/7/2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim

Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi

Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde

eklenmiştir.

“EK MADDE 1 – (1) Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öğretim üyesi dışındaki öğ-

retim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmi kadarı ilave

atama izni, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda araştırma görevlisi

kadrosunda lisansüstü eğitim yaptırılması amacıyla yükseköğretim kurumlarına tahsis edilebilir.

Bu kapsamda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için, bu Yönetmelik uyarınca yapılacak

ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlara, giriş sınavı sözlü olarak

yapılır. Sözlü giriş sınavı jürisi en az bir öğretim üyesi başka bir devlet üniversitesinden olmak

üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında olanlar değerlendirme

aşamasına geçemezler. Bu Yönetmelik uyarınca yapılan değerlendirme sonucu başarılı olanların

atamaları yürürlükteki mevzuat uyarınca yapılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/7/2008 26953

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/9/2009 27354

2- 9/3/2010 27516

3- 4/3/2014 28931

4- 26/12/2014 29217

5- 24/1/2015 29246

6- 14/3/2016 29653

21 Eylül 2016 – Sayı : 29834                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı ens-

titülerde yürütülen lisansüstü programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eği-

tim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde yürütülen lisans-

üstü programlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile lisansüstü eğitim öğretim ve sınavlara

ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

nununun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, 

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

c) Azami süre: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans programı

için üç yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için altı yarıyılı, doktora programı için on iki ya-

rıyılı ve lisans sonrası doktora programı için on dört yarıyılı,

ç) DYS: Doktora yeterlik sınavını,

d) EABD: Enstitü anabilim dalını,

e) EABDB: Enstitüye bağlı anabilim dalı başkanlığını,

f) Enstitü: Üniversiteye bağlı enstitüleri,

g) GMAT: Uluslararası “Graduate Management Admission Test” sınavını,

ğ) GRE: Uluslararası “Graduate Record Examination” sınavını,

h) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kay-

nağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan alıp kullanmak

ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı, 

ı) İlgili enstitü kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi enstitü kurullarını,

i) İlgili enstitü yönetim kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi enstitü yönetim kurul-

larını,
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j) İYS: ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Sınavını,

k) Lisansüstü programı: Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

l) ÖİDB: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

m) Öğretim elemanı: Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlarını,

n) Öğretim üyesi: Üniversite kadrosunda tam zamanlı olarak görev yapan yardımcı do-

çent ve üzeri unvana sahip öğretim elemanlarını,

o) Program süresi: Bilimsel hazırlık programı için iki yarıyılı, tezsiz yüksek lisans prog-

ramı için iki yarıyılı, tezli yüksek lisans programı için dört yarıyılı, doktora programı için sekiz

yarıyılı, lisans sonrası doktora programı için on yarıyılı, 

ö) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

p) Senato: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Senatosunu,

r) TİK: Doktora tez izleme komitesini,

s) Uluslararası ortak lisansüstü programı: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile

ortaklaşa yürütülen bir lisansüstü programı,

ş) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,

t) Üniversite (ODTÜ): Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

u) Üniversite Yönetim Kurulu: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ü) YDYO: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim dili ve yabancı dil yeterliliği

MADDE 5 – (1) ODTÜ’nün lisansüstü programlarında eğitim öğretim dili İngilizcedir.

Türkçe veya başka bir dilde yapılması zorunlu olan dersler Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisansüstü programlara başvuru için adaylar İngilizce yeterliklerini belgelemek zo-

rundadır. İngilizce dil yeterliği İYS ile tespit edilir. Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen

ulusal veya uluslararası dil sınavları da bu amaçla kullanılabilir.

(3) Ana veya resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşları olup en az son üç yılda İn-

gilizce eğitim veren bir orta veya yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce ye-

terlik belgesi istenmez.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adaylardan programa başvuru yaptıkları tarihten

itibaren son dört yarıyıl içinde en az bir yarıyıl Üniversitede lisansüstü programlarda öğrenci

olanların, başvuru yaptıkları EABD’nin belirlediği İYS puanını sağlamış olmaları koşuluyla,

İngilizce yeterliklerini yeniden belgelemeleri istenmez.
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(5) İYS ve Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının

geçerlik süresi, sınavı yapan ilgili kurumun belirlediği sınav sonucu geçerlilik süresidir. Li-

sansüstü programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru

tarihinde geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

Eğitim öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programların süreleri ile azami süreleri bu Yönetmeliğin

ilgili maddelerinde tanımlandığı şekilde geçerlidir.

(2) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre programın süresine ve azami eğitim

öğretim süresine dâhil değildir.

(3) İlgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim

öğretim süresine dâhil değildir.

(4) Değişim programları ile uluslararası ortak programlar kapsamında yurt içi veya yurt

dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar programın süresine ve azami eğitim öğ-

retim süresine dâhildir.

(5) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı olduğu

veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar programın süresine

ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir. 

(6) Öğrenciler, ilgili EABD’nin mezuniyet için gerekli koşulları sağlaması durumunda

program süresinden önce mezun olabilir. 

Eğitim öğretim yılı

MADDE 7 – (1) Bir eğitim öğretim yılı yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere,

her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur.

(2) Eğitim öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim öğretime

ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarih-

leri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Yarıyıllarda ve yaz okulunda derslerin haftalık programları ÖİDB koordinasyonunda

ilgili EABDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

(5) Yarıyıllarda ve yaz okulunda verilecek dersler, ilgili EABDB tarafından belirlenerek

ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu derslerin grupları, kapasiteleri ve kriterle-

rine ilişkin düzenlemeler ilgili EABDB tarafından yapılır.

Lisansüstü program

MADDE 8 – (1) Lisansüstü eğitim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve lisans son-

rası doktora programlarını kapsar.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde de yürütülebilir. 

(3) Bir lisansüstü program ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulunun

önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 21 Eylül 2016 – Sayı : 29834



(4) Bir lisansüstü programın müfredatı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo,

staj, seminer, proje, tez ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dağılımın-

dan oluşur.

(5) Bir lisansüstü programın adına ilişkin değişiklik ilgili EABD tarafından hazırlanır,

ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ya-

pılır.

(6) Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrenci-

lerin bu değişikliklere intibak ilkeleri ilgili EABD tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulu ta-

rafından karara bağlanır.

Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü program

MADDE 9 – (1) Yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ortak lisansüstü

programlar açılabilir.

(2) Bu programlarda eğitim Yükseköğretim Kurulunun ilgili yönetmeliklerinde yer alan

hükümler çerçevesinde yapılır.

Değişim öğrencileri

MADDE 10 – (1) Karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde yurt içi veya yurt dışı yükseköğ-

retim kurumları ve ODTÜ kampüsleri arasında değişim programları düzenlenebilir. Bu prog-

ramlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenciler

MADDE 11 – (1) Özel öğrenciler, Üniversitede herhangi bir programa kayıtlı olmayan,

sınırlı sayıda derse kaydolarak bu derslerin gereklerini yerine getirmeleri beklenen öğrenciler-

dir. Özel öğrenciler ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara başvuru ve kabul

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci başvuru ve kabulü, Senato tarafından

tespit edilen esaslara göre yapılır.

(2) EABD’ler, her yarıyılın sonunda bir sonraki yarıyılda öğrenci kabul edecekleri li-

sansüstü programlar için İYS, ALES ve benzeri başvuru koşullarını bağlı bulundukları enstitüye

önerir. Bu öneriler, ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgili

enstitünün ve/veya EABD’nin resmi internet sayfasında ilan edilir.

(3) Lisansüstü programlara başvurular, akademik takvimde belirtilen süre içinde ilgili

enstitü müdürlüklerine yapılır.

(4) Lisansüstü programlara başvuran adayların ilgili EABD tarafından belirlenen ve

ilan edilen tüm koşulları sağlaması gerekir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle lisansüstü programlara başvuru

yapan ve programa kabul edilen adayların kayıtları yapılmaz ve haklarında yasal işlem başla-

tılır. 
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(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile lisans sonrası doktora programlarına

lisans öğrenimini tamamlamış veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvu-

rabilir. Doktora programlarına tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış veya tezli yüksek

lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olan adaylar başvurabilir.

(7) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve

Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ALES taban puanından az olmamak koşuluyla, EABD’nin

ilan ettiği ALES puanını elde etmiş olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programları için

ALES puanı getirme şartı ilgili EABD tarafından belirlenir.

(8) ODTÜ’nün herhangi bir lisansüstü programından ayrıldıktan veya mezun olduktan

sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek yeniden bir lisansüstü programa başvuru yapanlardan baş-

vuru yaptıkları EABD’nin ilan ettiği ALES puanını sağlamış olmak koşulu ile yeni tarihli ALES

belgesi istenmez.

(9) Adaylar ALES puanı yerine ilgili EABD tarafından ilan edilen GRE, GMAT ve ben-

zeri eşdeğer uluslararası sınav puanı; ilgili EABD tarafından eşdeğer uluslararası puan koşu-

lunun ilan edilmemesi durumunda ise YÖK tarafından ilan edilen ALES taban puanına karşılık

gösterilen eşdeğer uluslararası sınav puanı ile başvuru yapabilirler.

(10) ALES ve eşdeğeri uluslararası sınav puanlarının geçerlilik süresi, sınavın açıklan-

dığı tarihten itibaren ilgili sınavları yapan kurumun belirlediği geçerlik süresidir. Lisansüstü

programa başvurulan tarihte geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir. Başvuru tarihinde

geçerli olan belge programa kayıt tarihinde de geçerli sayılır.

(11) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için genel başvuru koşullarının

yanı sıra ilgili EABD tarafından yapılan bilimsel değerlendirmede yeterli bulunması gerekir.

Bilimsel değerlendirme, yazılı ve/veya sözlü sınav ve/veya ürün dosyası ve benzeri yöntemlerle

yapılabilir.

(12) Adayın bir lisansüstü programa kabul edilebilmesi için %50’den az olmamak ko-

şulu ile ALES veya eşdeğeri olarak kabul edilen sınav puanının ağırlığı ile bilimsel değerlen-

dirmenin, İYS ve eşdeğeri olarak kabul edilen uluslararası sınav puanının, genel not ortalama-

sının (lisans ve/veya yüksek lisans), referans ve niyet mektubunun ve benzeri koşulların ağır-

lıkları, ilgili EABD tarafından belirlenir.

(13) Öğrencilerin kabulü, EABD’nin önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından

karara bağlanır ve başvuru sonuçları ilgili enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

Özel durumlarda öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yabancı uyruklu adaylar ile yurt dışında ikamet eden Türk vatandaş-

larının lisansüstü programlara başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlar arası geçiş

MADDE 14 – (1) Üniversitenin aynı EABD’deki lisansüstü programları arasında ge-

çişler, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.

(2) Üniversitenin farklı EABD’deki lisansüstü programlardan veya bir başka yüksek-

öğretim kurumunun lisansüstü programından yatay geçiş yapılamaz. 
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(3) İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarından birinci öğretim yüksek lisans

programlarına geçiş yapılamaz. 

Bilimsel hazırlık programı

MADDE 15 – (1) Bilimsel hazırlık, bilimsel hazırlık öğrencilerine akademik eksiklik-

lerini gidermek ve başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir prog-

ramdır.

(2) Bilimsel hazırlık öğrencilerine ilgili EABD tarafından belirlenen derslerden oluşan

bilimsel hazırlık programı uygulanır.

(3) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen öğrencilere, ilgili EABD’nin önerisi üze-

rine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından en çok iki yarıyıllık bilimsel hazırlık programı öne-

rilebilir. Bu önerinin öğrencinin kabulü sırasında yapılması ve Bilimsel Hazırlık Formunda öğ-

rencinin alacağı tüm bilimsel hazırlık derslerinin belirtilmesi zorunludur. Bilimsel hazırlık sü-

resi içerisinde Bilimsel hazırlık formundaki bilimsel hazırlık derslerinde değişiklik yapılamaz. 

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz okulu bu

süreye dâhil değildir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, ilgili programın program

süresine ve azami eğitim-öğretim süresine dâhil değildir.

(5) Bilimsel hazırlık programının dersleri toplamda on sekiz krediyi geçemez.

(6) Bilimsel hazırlık derslerine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur

ve ilgili yüksek lisans programının ders yüküne sayılmaz. 

b) Doktora bilimsel hazırlık programı lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşur ve il-

gili doktora programının ders yüküne sayılmaz.

c) Bilimsel hazırlık programında, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD’nin

önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile NI statüsünde lisansüstü dersler alınabilir. 

(7) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sa-

yılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans

derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50

genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.

(8) Yarıyıl izinleri dışında bilimsel hazırlık süresi uzatılamaz ve süre sonunda başarısız

olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Programa ilk kayıt

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin ilk kayıt işlemleri,

akademik takvimde belirtilen tarihlerde ÖİDB tarafından yapılır.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşa-

ğıdaki koşullar aranır:

a) Tezli ve tezsiz yüksek lisans ve lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler

için lisans diplomasına, yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilenler için tezli

yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
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b) Uluslararası öğrenciler için öğrenim vizesi engeli olmamak,

c) Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmek,

ç) Üniversitenin ilan ettiği diğer koşulları yerine getirmek.

(3) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından aslı görülerek onayla-

nacak örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beya-

nına dayanılarak işlem yapılır. Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kayıt hakkı

kazanmış olanların tespiti halinde kayıtları yapılmaz, yapılmış ise bulundukları yarıyıla bakıl-

maksızın kayıtları iptal edilir; kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz

sayılır ve haklarında yasal işlem başlatılır. Bu durumda olanlar öğrencilik statüsü kazanmamış

sayılır ve öğrencilikle ilgili hiçbir haktan yararlanamazlar.

(4) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere öğrenci kimlik belgesi düzenlenir. Kimlik

belgesinde öğrenciyi tanıtıcı bilgiler yer alır.

(5) Kayıt işlemlerini süresi içinde yaptırmayanlar, Üniversite öğrencisi olma hakkından

vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(6) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

Dersler ve kredi değerleri

MADDE 17 – (1) Lisansüstü programlardaki dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere

iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış ve alınması gereken derslerdir. Seç-

meli dersler ise sayısı, türü ve ders grupları müfredatta tanımlanan ve seçimi öğrenciler tara-

fından yapılan derslerdir.

(2) Derslerin adı, kodu, içeriği, kredi değeri, kategorisi, ön koşulları, eş koşulları, ara

sınav ve yarıyıl sonu sınavları ve benzeri özellikleri ile bu özelliklerde yapılacak değişiklikler

ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü kurulu tarafından kararlaştırılır.

(3) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri belirlenebilir. Bir dersin

alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul dersi, aynı yarıyılda

bir dersle birlikte alınması gereken derse ise eş koşul dersi denir.

(4) Herhangi bir dersin ön koşulu veya eş koşulu olan bir dersten muaf olunması duru-

munda ilgili dersin ön koşulu veya eş koşulu sağlanmış sayılır.

(5) Bir dersin alınabilmesi için ön koşul ve eş koşul dersleri dışında ilgili EABD tara-

fından ek koşullar da belirlenebilir.

(6) Bir dersin kredi değeri, o dersin haftalık teorik ders saatlerinin tamamı ile labora-

tuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj ve benzeri çalışmaların haftalık saatlerinin yarısının top-

lamından oluşur.

(7) Seminer, uzmanlık alanı, dönem projesi ve tez çalışması ve benzeri kredisiz derslerin

haftalık teorik ve uygulamalı saatleri belirlenir; ancak bu derslere kredi değeri verilmez.

(8) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir

dersin lisansüstü eğitimi sırasında alınması zorunludur. Bu derslerle ilgili düzenlemeler ilgili

enstitü kurulu tarafından yapılır. 
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Lisansüstü programlarda ders sayımı

MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders-

lerin kayıtlı olduğu programa sayım işlemleri, ilgili EABD’nin önerisi üzerine ilgili enstitü yö-

netim kurulu tarafından yapılır.

(2) Ders sayımı işlemleri güncel müfredata göre yapılır.

(3) Ders sayımı ile muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü programının ders yükünün

%50’sini geçemez. 

(4) NI statüsünde alınan dersler hariç olmak üzere, daha önce mezun olunan bir diploma

programında ve/veya eş zamanlı olarak iki farklı lisansüstü programda alınan dersler iki prog-

rama birden sayılamaz. 

(5) Ders sayımı işlemlerine ilişkin esaslar ve ilkeler ilgili enstitü yönetim kurulu tara-

fından belirlenir. 

Program dışı dersler

MADDE 19 – (1) Program dışı dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü progra-

mında yer almayan ancak öğrenci tarafından fazladan alınan kredili derslerdir. Program dışı

derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu dersler NI statüsünde alınır.

b) NI statüsünde alınan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra

değiştirilmez.

c) NI statüsünde alınan dersler, alındığı yarıyılda öğrencinin kayıtlı olduğu program ya

da programlara saydırılmaz.

ç) Bilimsel hazırlık programında NI statüsünde alınması gereken dersler hariç olmak

üzere NI statüsünde alınmayan derslerin statüsü, ilgili yarıyıla ait kayıt süreci bittikten sonra

NI olarak değiştirilmez.

d) NI statüsünde alınan ders ancak aynı statüde tekrarlanabilir.

e) NI statüsünde alınan dersler, not ortalaması hesaplamalarında kullanılmaz.

f) NI statüsünde alınan dersler, alınan harf notu ile birlikte not belgesinde gösterilir.

Yarıyıl kayıtları

MADDE 20 – (1) Öğrenciler her yarıyıl, akademik takvimde ilan edilen etkileşimli ka-

yıt tarihlerinde kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Ancak, lisansüstü programına ilk kez kayıt

yaptıran öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında da kayıt yap-

tırabilir. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıtsız duruma düşer ve kayıtlı öğ-

rencilerin yararlandığı haklardan yararlanamaz.

(2) Yarıyıl kayıt işlemleri aşağıdaki aşamalardan oluşur:

a) Öğrencinin varsa katkı payı veya öğrenim ücretini ödemesi ve geçmiş yarıyıllara ait

diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmesi.

b) Öğrencinin yarıyıl kaydını yapması.
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c) Öğrencinin akademik danışmanı ile görüşerek danışmanından etkileşimli yarıyıl kayıt

onayını alması.

(3) Yarıyıl kaydını etkileşimli kayıt tarihlerinde tamamlamış olan öğrenciler akademik

takvimde belirtilen ders ekleme bırakma tarihlerinde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği

yapabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorun-

ludur.

(4) Lisansüstü programın herhangi bir aşamasında ek süre alan öğrenciler, ek sürelerde

kayıtlarını yenilemek zorundadır.

(5) Program süresi veya azami süresi içinde kayıtsız duruma düşen öğrencilerden yarıyıl

kaydını yaptırmak isteyenler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek ilgili EABDB’ye en geç

o yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitimine kadar başvurur. Mazereti ilgili yönetim kuru-

lunca uygun görülen ve gerekli kayıt koşullarını sağlamış olan öğrencinin yarıyıl kaydı ÖİDB

tarafından yenilenir.

(6) Kayıtsız duruma düşen öğrenciler daha sonraki yarıyıllarda akademik takvimde ilan

edilen etkileşimli kayıt tarihlerinde kayıt yaptırabilir. Ancak, bu öğrencilerin en geç etkileşimli

kayıtların sonuna kadar bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurmaları gerekir. 

(7) Kayıtsız geçirilen yarıyıllar program süresi ve azami eğitim öğretim süresine dâ-

hildir. 

Dersten çekilme

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme

Devam ve sınavlar

MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, sınavlara ve öğretim elemanının

gerekli gördüğü tüm akademik çalışmalara katılmak zorundadır.

(2) Öğrencilerin ders, uygulama ve benzeri çalışmalara devam durumları ilgili öğretim

elemanı tarafından izlenir.

(3) Öğrencilerin derse devam durumlarının varsa ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına

katılmaya ve yarıyıl harf notuna katkısı; sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve benzeri

çalışmalar ile bunların yarıyıl harf notuna katkısı ve varsa yarıyıl sonu sınavına katılma koşul-

ları dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere açıklanır.

(4) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum gibi en az bir ara

değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmelerin tarihleri ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyılın

ilk ayı içinde ilan edilir.

(5) Öğrenciler, her dersteki yarıyıl içi başarı durumları hakkında ilgili öğretim elemanı

tarafından bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öğrencilerin kimlik bilgilerinin gizliliği ilkesi gö-

zetilir.
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(6) Her derste yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum ve benzeri en az bir

yarıyıl sonu değerlendirmesi yapılır. Yarıyıl sonu sınavlarına ilişkin düzenlemeler aşağıda be-

lirtilmiştir:

a) Yarıyıl sonu sınavı yapılan derslerde tarih, gün ve saatleri, ilgili EABD’nin görüşü

alınarak ÖİDB tarafından düzenlenir ve ilan edilir.

b) İlan edilen sınav tarihleri, ilgili EABD’nin gerekçeli önerisi üzerine ÖİDB tarafından

yarıyıl sonu sınav tarihleri içinde olmak koşulu ile değiştirilebilir. Bu işlem, akademik takvimde

belirtilen yarıyıl sonu sınav dönemi başlamadan önce yapılır.

(7) Herhangi bir dersin gereği olan yazılı sınav, proje teslimi, ödev teslimi, sözlü sunum

gibi değerlendirmelere katılmayan öğrencilerden mazereti ilgili öğretim elemanı tarafından ge-

çerli görülenlere telafi imkânı verilir.

(8) Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya

cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

Değerlendirme ve notlar

MADDE 23 – (1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf

notu verilir.

(2) Bu harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

(3) Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, yarıyıl içi çalış-

malarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.

(4) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belir-

tilmiştir:

a)

Harf Notu Katsayı Puan

AA 4,00 90-l00

BA 3,50 85-89

BB 3,00 80-84

CB 2,50 75-79

CC 2,00 70-74

DC 1,50 65-69

DD 1,00 60-64

FD 0,50 50-59

FF 0,00 0-49

NA 0,00 *

Harf Notu Statü

S Başarılı

P Gelişmekte

U Başarısız

EX Muaf

I Eksik
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b) NA notu aşağıdaki nedenlerin herhangi birinden dolayı takdir olunur ve not ortala-

maları hesabında FF notu işlemi görür:

1) Ders izlencesinde belirtilen dersin, teorik ve uygulama saatlerine devam yükümlü-

lüklerini yerine getirmemek.

2) Ders izlencesinde belirtilen ders ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği için ya-

rıyıl sonu sınavına girmeye hak kazanamamak.

3) Yarıyıl ara sınavları ve yarıyıl sonu sınavının hiçbirine katılmamak.

(5) Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

a) S (başarılı) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarılı olan öğrenci-

lere verilir.

b) U (başarısız) notu, kredisiz derslerde ve/veya tez çalışmalarında başarısız olan öğ-

rencilere verilir. P (gelişmekte) notu, kredisiz dersleri ve/veya tez çalışmalarını başarıyla sür-

dürmekte olan öğrencilere verilir.

c) EX (muaf) notu, müfredatta yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

Ders muafiyeti ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ç) I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders

için gerekli koşulları yarıyıl veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir.

I notunun, yarıyıl veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf

notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süre en geç bir sonraki yarıyılın etkile-

şimli kayıtlarının başlama tarihine kadar uzatılabilir ve bu süre sonunda harf notuna çevrilmesi

gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği EABD’nin önerisi üzerine ve o

EABD’nin bağlı bulunduğu enstitünün yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. 

d) Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönü-

şür. I notu ile ilgili tarihler akademik takvimde belirtilir.

Notların verilmesi, açıklanması ve maddi hata düzeltmeleri

MADDE 24 – (1) Yarıyıl sonu ders notları ilgili öğretim elemanları tarafından akademik

takvimde belirtilen tarihlerde verilir.

(2) Notlar, akademik takvimde belirtilen tarihte öğrencilerin erişimine açılan ilgili in-

ternet adresinde açıklanır.

(3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hata düzeltmesi, dersi veren öğretim elemanının

başvurusu ile yarıyıl veya yaz okulu sonu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta

içinde EABD’nin onayı ile yapılır. Bu süreyi aşan durumlarda maddi hata düzeltme işlemlerinin

dersin verildiği EABD’nin önerisi ve EABD’nin bağlı bulunduğu enstitü yönetim kurulu kararı

ile yapılması gerekir. Maddi hata düzeltme işlemleri ile ilgili tarihler akademik takvimde be-

lirtilir.

Derste başarı ve ders tekrarı

MADDE 25 – (1) Derste başarı ve ders tekrarı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yüksek lisans programlarında kredili bir derste başarılı olmak için en az CC, doktora

programlarında ise en az CB notu alınmış olması gerekir.
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b) Lisansüstü programlarda kredisiz bir derste başarılı olmak için S notu alınmış olması

gerekir. 

c) Başarısız olunan derslerin tekrarlanması gerekir. 

ç) Bir dersten başarısız notu alan veya bir dersi müfredatta belirtilen yarıyılda almayan/

alamayan öğrenciler, bu dersi açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır. Tekrarlanacak seçmeli

derslerin yerine müfredat çerçevesinde akademik danışman tarafından uygun bulunan dersler

alınabilir. 

d) Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri

dersi veren öğretim elemanının onayı ile tekrarlayabilir. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa

olsun, alınan son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 26 – (1) Öğrencilerin her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu not ortalaması ile genel

not ortalaması hesaplanır ve başarı durumları belirlenir.

(2) Bir dersten kazanılan toplam kredi, o dersin kredi değeri ile yarıyıl sonunda alınan

harf notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilir.

(3) Yarıyıl not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıtlı olduğu tüm derslerden ka-

zandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle hesaplanır.

(4) Genel not ortalaması, öğrencinin ilgili yarıyıl da dâhil olmak üzere, o zamana kadar

almış olduğu tüm derslerden kazandığı toplam kredinin, bu derslerin kredi değerlerinin topla-

mına bölünmesiyle hesaplanır.

(5) Hesaplamalarda elde edilen ortalamalar, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yu-

varlanarak ifade edilir. Yuvarlama işleminde, üçüncü hane 5’ten küçükse ikinci hane değişmez;

beş veya beşten büyükse, ikinci hanenin değeri bir artırılır.

İlişik kesilmesi

MADDE 27 – (1) Bilimsel hazırlık programı süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin, 

(2) EABD tarafından belirlenen ders yükünü, tezli yüksek lisans ve doktora programın-

da dört yarıyılda, tezsiz yüksek lisans programlarda üç yarıyılda, lisans sonrası doktora prog-

ramında altı yarıyılda tamamlayamayan ve/veya programların ders alma süresi sonunda genel

not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencilerin, 

(3) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili derslerden üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez U notu alan öğrencilerin,

(4) Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan doktora öğrencilerinin,

(5) Doktora yeterlik sınavı jürisi tarafından belirlenen ve NI statüsünde alınan dersleri

en az BB notu ile azami süre sonuna kadar başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin, 

(6) Tez önerisi ikinci kez reddedilen doktora öğrencilerinin,

(7) Jüri tarafından tezi reddedilen öğrencilerin,

(8) Düzeltilmiş tezi jüri tarafından reddedilen öğrencilerin,
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(9) Tez savunmasında başarılı olan ve tezinin ciltlenmiş kopyalarını tez sınavına giriş

tarihinden itibaren bir ay içinde veya ilgili yönetim kurulu tarafından verilen ek süre sonunda

(azami bir ay) ilgili enstitüye teslim etmeyen öğrencilerden azami süresi dolan öğrencilerin,

(10) Programı azami süresi içerisinde tamamlayamayan öğrencilerin,

kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir.

Mezuniyet koşulları ve tarihi

MADDE 28 – (1) Lisansüstü programlardan mezun olunabilmesi için;

a) Bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan başarı koşullarının sağlanması,

b) Yurt dışındaki anlaşmalı yükseköğretim kurumları ile yürütülen uluslararası ortak li-

sansüstü programlar hariç olmak üzere kayıtlı olunan son yarıyılın Üniversitede geçirilmesi

gerekir.

(2) Lisansüstü programlarda mezuniyet tarihi;

a) Tezli yüksek lisans programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savun-

masını yaptığı ve başarılı olduğu,

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında, akademik takvimde ilgili yarıyıl veya yaz okulu

için belirtilen harf notlarının ilan tarihidir. Harf notları ilan edildikten, maddi hata düzeltmesi

yapıldıktan ve/veya I notu tamamlandıktan sonra mezun olanlar için mezuniyet tarihi son harf

notunun kesinleştiği,

c) Doktora programlarında, tez jürisinin toplanarak öğrencinin tez savunmasını yaptığı

ve başarılı olduğu tarihtir.

İntihal

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin ilk kez veya tez jürisi tarafından

verilen ek süre sonunda jüri önünde savunulabilmesi için, 

a) İntihal yazılım programı kullanılarak benzerlik endeksini gösteren raporun tez da-

nışmanı tarafından alınması,

b) Tezdeki benzerlik oranının ilgili enstitü yönetim kurulunun belirlediği azami ben-

zerlik endeksinin altında olması,

c) Tez danışmanı tarafından onaylanmış raporun tezle birlikte ilgili jüri üyelerine dağı-

tılması,

gerekir. 

(2) Tez çalışması tamamlandıktan sonra,

a) Yüksek lisans ve doktora tezlerinin son haline ilişkin intihal raporunun danışman ta-

rafından alınması ve onaylanması,

b) Tezin ciltli kopyaları ile birlikte ilgili EABDB’ye sunulması,

c) İlgili EABDB’nin onayıyla ilgili enstitü müdürlüğüne onay için sunulması, 

gerekir. 

(3) İntihal tespit edilen tezlerde öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili mad-

deleri kapsamında işlem yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans programı; tezli ve tezsiz yüksek lisans programları

adı altında iki farklı şekilde yürütülür.

(2) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bil-

gilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve bu kazanımlarını yüksek lisans tezi olarak

bir akademik ürün haline getirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye ilgili konuda uzmanlık düze-

yinde bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin mesleki uygulamalarda kullanma yeteneğini ka-

zanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç dört yarıyıldır. Programın azami süresi altı yarıyıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlan-

ması için azami süre dört yarıyıldır. 

(3) Tezli yüksek lisans tez savunmasında, tez çalışması jüri tarafından yetersiz bulunan

öğrenciye jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmasını tamamlaması için en fazla üç ay

ek süre verilebilir.

Tezli yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi adet kredili ders, bir adet seminer dersi, tez çalışması ve tezin jüri önünde

savunulması aşamalarından ve en az yüz yirmi AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşu-

luyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok iki tanesi

programın ders yüküne sayılabilir. 

(4) EABD’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki ders alınabilir.

(5) Dört yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve

seminer dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan

öğrencinin kayıtlı olduğu programla ilişiği kesilir.

Yüksek lisans tez danışmanı

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB her öğrenci için bir tez

danışmanını ve öğrencinin danışmanı ile belirlediği tez konusunu en geç birinci yarıyılın sonuna

kadar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile ke-

sinleşir.
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(2) Tez danışmanı Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu

kararıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kad-

rosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu

tarafından belirlenir.

Yüksek lisans tezinin hazırlanması ve sonuçlandırılması

MADDE 34 – (1) Yüksek lisans tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önün-

de savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları ge-

rekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(3) Azami süre içinde tez ve/veya teze ilişkin derslerden üst üste iki veya aralıklı üç

defa U notu alan öğrenci başarısız kabul edilir ve programla ilişiği kesilir. 

(4) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde

ettiği sonuçları Üniversitenin belirlediği esaslara uygun biçimde İngilizce olarak yazmak zo-

rundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman

teze ilişkin intihal kontrolünü yapıp raporunu hazırlar. İntihal raporu, tezin ciltlenmemiş bir

kopyası ve tez jürisi atama formu EABDB’nin onayıyla ilgili enstitüye jüri tarihinden bir ay

önce iletilir. 

b) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik tak-

vimde belirtilir.

c) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının

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

de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden

oluşması durumunda eş danışmanı jüri üyesi olamaz. Jürinin beş kişiden oluşması ve eş danış-

manın öğretim üyesi olması durumunda eş danışman jüri üyesi olabilir.

ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak

öğrenciyi tez savunmasına alır. İngilizce olarak yapılması zorunlu olan tez savunması, tez ça-

lışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

d) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD’nin resmi internet adresinde

duyurulur.

(5) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez

hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABDB tarafından

en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-

rencinin programla ilişiği kesilir. 
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(6) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından

en fazla üç ay düzeltme süresi verilebilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak

tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savun-

ma sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(7) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından

uygun bulunan yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte

tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. Öğ-

rencinin talebi, ilgili EABD’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile teslim sü-

resi en fazla bir ay daha uzatılabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine

getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin

dolması halinde programla ilişiği kesilir.

(8) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu

ÖİDB’ye iletilen öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.

(9) Tezi reddedilen öğrenciye, talep etmesi halinde ve ilgili EABD’nin birinci öğretim

tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda, tezsiz yüksek lisans programının ders yü-

kü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda

tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini başarıyla tamamlayan

öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise

programla ilişiği kesilir. 

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, iki yarıyıldır. Programın azami süresi üç yarıyıldır.

Tezsiz yüksek lisans programında ders yükü ve başarı

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden ve en az doksan AKTS kredisinden oluşur.

Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda

yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız

olarak değerlendirilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması ko-

şuluyla, 3XX veya 4XX kodlu lisans dersleri alınabilir. Ancak bu derslerden en çok üç tanesi

programın ders yüküne sayılabilir. Ayrıca EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu

onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden en fazla iki

ders seçilebilir. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında program dışı derslerin alın-

ması Üniversite tarafından düzenlenir. 

(3) Üç yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve

proje dersini) başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğ-

rencinin programla ilişiği kesilir.
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(4) Tezsiz yüksek lisans programı derslerini en az 3,00 genel not ortalaması ile en çok

üç yarıyılda başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında danışman atanması

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD her öğrenci için bir öğretim

üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini öğrencinin kayıt olduğu ilk ya-

rıyılda ders seçimi ile onayı ve dönem projesine kayıt olduğu yarıyılda dönem projesinin yü-

rütülmesi için danışman olarak belirler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

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

ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda

hazırlanacak özgün tezin aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşıması gerekir:

a) Yeni bilgi üreterek bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel araştırma yöntemi geliştirme ve uygulama,

c) Bilinen bir yöntemin daha önce gerçekleştirilmemiş bir uygulamasını geliştirme ve

uygulama.

Doktora programında süre

MADDE 39 – (1) Doktora programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, sekiz

yarıyıldır. Programın azami süresi on iki yarıyıldır. Lisans sonrası doktora programının süresi

on yarıyıl olup azami süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamamlanması için

azami süre dört yarıyıldır. 

(3) Lisans sonrası doktora programlarında kredili derslerin ve seminer dersinin tamam-

lanması için azami süre altı yarıyıldır. 

(4) Doktora programlarında tez savunmasında tez çalışması jüri tarafından yetersiz bu-

lunan öğrencilere, jürinin uygun gördüğü durumlarda tez çalışmalarının tamamlanması için en

fazla altı ay ek süre verilebilir.

Doktora programında ders yükü ve başarı

MADDE 40 – (1) Doktora programı; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla

en az yedi adet kredili ders, bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve

tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az iki yüz kırk AKTS kredisinden oluşur. 

(2) Lisans sonrası doktora programı; toplam kırk iki krediden az olmamak koşuluyla

en az on dört adet kredili ders, bir adet seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması

ve tezin jüri önünde savunulması aşamalarından ve en az üç yüz AKTS kredisinden oluşur.
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(3) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez

ve teze ilişkin derslere kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Doktora programlarında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sa-

yılmaz. 

(5) EABD’nin önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden doktora programları için en fazla iki, lisans

sonrası doktora programları için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Doktora programında dört yarıyıl sonunda, lisans sonrası doktora programında altı

yarıyıl sonunda EABD tarafından belirlenen ders yükünü (kredili derslerini ve seminer dersini)

başarıyla tamamlayamayan ve/veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrenciler

DYS’ye giremez ve kayıtlı oldukları programla ilişiği kesilir. 

Doktora tez danışmanı

MADDE 41 – (1) Tez danışmanı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili EABDB’nin

önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla atanır.

(2) Tez danışmanı Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilir.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikin-

ci bir tez danışmanı eş danışman olarak ilgili EABD’nin önerisi ve enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite kadrosunda bulunan veya Üniversite kadrosu

dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanı ve eş danışmanın atanma ve değiştirilme koşulları ilgili enstitü kurulu

tarafından belirlenir.

(5) Doktora tezi yönetebilmek için en az bir yüksek lisans tezinin yönetilmiş ve başa-

rıyla tamamlanmış olması gerekir. 

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 42 – (1) DYS, öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora

çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 

(2) DYS’ye girebilmek için öğrencinin derslerini ve seminer dersini başarıyla tamam-

laması ve genel not ortalamasının ez az 3,00 olması gerekir. 

(3) Bir öğrenci en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(4) DYS, mayıs ve kasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. DYS’ye girmek

için başvuran öğrencilerin adları sınavdan bir ay önce EABDB tarafından ilgili enstitüye bil-

dirilir.

(5) Doktora programı öğrencileri en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora prog-

ramı öğrencileri ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(6) DYS, EABDB tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onay-

lanan ve üç yıl süreyle atanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve

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

cıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak
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üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. Yeterlik sı-

navı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan din-

leyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir. Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına

alınır.

(7) DYS, öğrencinin ilgili bilim dalındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini be-

lirleyecek yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. DYS’nin tümü İngilizce olarak yapılır.

(8) Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları,

başarı kriterleri ve notların hesaplanması Doktora Yeterlik Komitesi tarafından belirlenir. Sınav

jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin

başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Doktora Yeterlik Komi-

tesinin onayı ile EABDB tarafından yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tu-

tanakla bildirilir. 

(9) DYS jürisi, DYS’yi başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile en

fazla iki ders almasını isteyebilir. İlgili Doktora Yeterlik Komitesi tarafından onaylanan bu

dersler, ilgili EABD aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir. Öğrenci, belirlenen derslerden en az

BB notu almak zorundadır. Bu dersler NI statüsünde alınır ve genel not ortalamasına katılmaz.

Bu dersleri azami sürenin sonunda başarı ile tamamlayamayan öğrenci, tezini jüri önünde sa-

vunamaz ve programla ilişiği kesilir.

(10) DYS’de başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki

yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(11) DYS’nin herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış

ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 43 – (1) DYS’de başarılı olan öğrenci için ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili

yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönem-

lerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde Doktora Tez İzleme Komitesi

atanır.

(2) TİK üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka EABD için-

den ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez da-

nışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) TİK’in kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yö-

netim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması ve tez izleme süreci

MADDE 44 – (1) DYS’yi başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı

araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi

önünde sözlü ve İngilizce olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü

savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
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(2) TİK, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt

çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yö-

nünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB tarafından tez önerisi savunmasını izleyen üç gün

içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

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

sahiptir. Bu durumda yeni bir TİK atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen

öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez

önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ili-

şiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için TİK, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları

arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az

bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların

özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite

tarafından başarılı (S) veya başarısız (U) olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez

veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir. 

(6) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç TİK raporu sunulması gerekir.

Doktora tezinin hazırlanması ve sonuçlanması

MADDE 45 – (1) Doktora tezi, tez çalışması ve sonrasında tezin jüri üyeleri önünde

savunulması aşamalarını içerir.

(2) Öğrencilerin tez çalışmalarını azami süreleri içerisinde başarıyla tamamlamaları ge-

rekir. Azami süre sonunda tez savunmasına girmeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(3) Tez çalışmasının tamamlandığı tez danışmanı tarafından onaylanan öğrenci, elde

ettiği sonuçları ODTÜ tez yazım kılavuzunda belirtilen esaslara uygun biçimde İngilizce olarak

yazmak zorundadır. Tez savunmasına ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tezini tamamlayan öğrenci tezin bir kopyasını danışmanına teslim eder. Danışman

teze ilişkin intihal kontrolünü yapıp raporunu hazırlar. İntihal raporu, tezin ciltlenmemiş bir

kopyası ve tez jürisi atama formu, EABDB’nin onayıyla ilgili enstitüye iletilir. 

b) Öğrencilerin tez savunmasına girebilecekleri en son tarih her yarıyıl akademik tak-

vimde belirtilir.

c) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB’nin önerisi ve ilgili enstitü yönetim

kurulu onayı ile atanır. Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi

Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır.

İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı ol-

maksızın jüride yer alabilir.
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ç) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir ay içinde toplanarak

öğrenciyi tez savunmasına alır. İngilizce olarak yapılması zorunlu olan tez savunması, tez ça-

lışmasının sunulması ile bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır.

Karar aşamasında dinleyiciler sınav salonu dışına alınır.

d) Tez savunmasının yapılacağı tarih ve yer ilgili EABD’nin resmi internet adresinde

duyurulur.

(4) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez

hakkında kabul, düzeltme veya ret kararını salt çoğunlukla verir. Jüri kararı, EABDB tarafından

en geç üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-

rencinin programla ilişiği kesilir. 

(5) Tez savunmasına girip tezi ile ilgili düzeltme kararı verilen öğrenciye jüri tarafından

en fazla altı ay düzeltme süresi verilir. Öğrenci bu süre içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-

zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu süre sonunda savunmasını yapmayan ya da savunma

sonunda tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin programla ilişiği kesilir. 

(6) Tez savunmasında başarılı olan öğrenci format yönünden ilgili enstitü tarafından

uygun bulunan doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını, intihal raporu ile birlikte tez sı-

navına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim etmek zorundadır. İlgili ens-

titü yönetim kurulu öğrencinin talebi halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu

koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde programla ilişiği kesi-

lir.

(7) Tezi ilgili enstitü müdürü tarafından imzalandıktan sonra tez sınavı tutanak formu

ÖİDB’ye iletilen öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır.

(8) Kredili derslerini ve/veya azami süre içinde tez çalışmasını tamamlayamayan, dok-

tora tezi jüri tarafından reddedilen lisans sonrası doktora programı öğrencisine, talep etmesi

halinde ve ilgili EABD’nin birinci öğretim tezsiz yüksek lisans programının olması durumunda,

tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje yükü vb. gereklerini yerine getirmesi için

bir yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda tezsiz yüksek lisans programının ders yükü, proje

yükü vb. gereklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin ise programla ilişiği kesilir. 

ALTINCI BÖLÜM

Diploma ve Belgeler, Akademik Danışman, Disiplin, Burs, Sağlık İşleri,

Katkı Payı, Öğrenim Ücreti ve Diğer Ücretler, İzin,

Kayıt Sildirme ve Tebligat 

Diploma ve belgeler

MADDE 46 – (1) Öğrencilere ve mezunlara verilen diploma ve belgeler ile bunların

verilme koşulları aşağıda tanımlanmıştır:

a) Tezli yüksek lisans diploması: Tezli yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.
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b) Tezsiz yüksek lisans diploması: Tezsiz yüksek lisans programlarından mezuniyet ko-

şullarını sağlayanlara verilir.

c) Doktora diploması: Doktora veya lisans sonrası doktora programlarından mezuniyet

koşullarını sağlayanlara verilir.

ç) Geçici mezuniyet belgesi: Diploma almaya hak kazananlara bir defaya mahsus olmak

üzere verilen, ilgili akademik yılın diploma töreni tarihine kadar geçerli olan ve diploma yerine

geçen bir belgedir.

d) Diploma eki: Akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına

yardımcı olan ve diplomalara ek olarak verilen bir belgedir.

e) Not çizelgesi: Öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt oldukları yarıyıldan itibaren her

yarıyılda almış oldukları dersleri, derslerin kredi durumlarını, bu derslerden alınan notları, ilgili

yarıyıl not ortalaması ile genel not ortalamasını ve başarı durumlarını gösteren bir belgedir.

f) Öğrenci belgesi: Öğrencinin Üniversiteye kayıt durumunu gösteren bir belgedir.

(2) Diploma ve belgeler aşağıda belirtilen yetkililer tarafından imzalanır:

a) Diplomalar Rektör, ilgili enstitü müdürü ve EABD başkanı,

b) Geçici mezuniyet belgesi, ilgili enstitü müdürü, EABD başkanı ve ÖİDB yetkilisi,

c) Diploma eki, not çizelgesi ve öğrenci belgesi ÖİDB yetkilisi.

(3) Diploma ve belgelerde öğrencinin bağlı bulunduğu enstitü, EABD ve/veya varsa

programı belirtilir.

(4) Diplomaların şekli, ölçüleri ve üzerine yazılacak bilgiler Senato tarafından belir-

lenir.

(5) Diplomaların kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, yenisi hazırlanır. Yeni

nüsha üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.

(6) Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda

diploma üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

Akademik danışman

MADDE 47 – (1) EABDB’ler, lisansüstü programa kaydolan her öğrenciye ilk yarıyı-

lından itibaren üniversite öğretim üyeleri veya görevlileri arasından bir akademik danışman

atar. Tez danışmanı atandıktan sonra, tez danışmanı aynı zamanda akademik danışman görevini

üstlenir. 

(2) Akademik danışmanın işlevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Öğrenciyi her yarıyılda alacağı derslerin seçiminde bilgilendirir ve yönlendirir.

b) Kayıt olunacak dersleri öğrencinin akademik başarı durumuna göre birlikte değer-

lendirdikten sonra yarıyıl kayıt onayı verir.

c) Öğrenciyi Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgi-

lendirir ve yönlendirir.
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Disiplin

MADDE 48 – (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci

Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Burs

MADDE 49 – (1) Öğrencilere çeşitli kaynaklardan sağlanan bursların ve yardımların

dağıtımına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Sağlık işleri

MADDE 50 – (1) Öğrencilere verilecek sağlık hizmetlerine ilişkin esaslar Senato ta-

rafından düzenlenir.

Katkı payı, öğrenim ücreti ve diğer ücretler

MADDE 51 – (1) Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde belirlenen katkı payları, öğre-

nim ücretleri ile diğer ücretler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

İzin

MADDE 52 – (1) Öğrenciler, sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim

kurumlarında eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili yönetim kurulu kararıyla en fazla iki

yarıyıllık bir süre için Üniversiteden izinli sayılabilirler. Zorunlu hallerde bu süre, izni veren

ilgili yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.

(2) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, mazeretini belirten dilekçesi ve belgeleri ile birlikte

ilgili EABDB’ye en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar başvurur.

EABDB izin talebini öğrencinin akademik/tez danışmanının ve EABDB’nin görüşleriyle bir-

likte ilgili enstitü yönetim kuruluna iletir. Beklenmedik durumlar dışında ders ekleme-bırakma

süresi bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) İlgili enstitü yönetim kurulu kararı ÖİDB’ye iletilir ve ÖİDB tarafından işleme alı-

narak öğrenciye ve ilgili akademik ve idari birimlere bilgi verilir.

(4) İzin süresi biten öğrenciler akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yarıyıl kaydını

yaptırabilir.

(5) İzin süresinin bitiminden önce öğrenimine dönmek isteyen öğrencilerin bir dilekçe

ile etkileşimli kayıtlar başlamadan önce ilgili EABDB’ye başvurmaları gerekir. Başvuru, öğ-

rencinin akademik/tez danışmanı, EABDB ve ilgili enstitü müdürlüğü tarafından değerlendi-

rilerek ÖİDB’ye iletilir. Öğrenci akademik takvimde ilan edilen tarihlerde kaydını yaptırabilir. 

Kayıt sildirme

MADDE 53 – (1) Öğrenciler istedikleri takdirde Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden

kayıtlarını sildirebilirler.

(2) Üniversiteden kaydını sildiren veya disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişiği

kesilen öğrencilerin diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri

için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülük-

leri yerine getirmeleri zorunludur.
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(3) Kayıt sildiren öğrencilerden tekrar öğrenimlerine dönmek isteyenler, ilgili programa

yeniden başvuru yaparlar. Bu başvuru, ilgili EABDB tarafından lisansüstü programlara başvuru

ve kabul koşulları çerçevesinde değerlendirilir.

Tebligat

MADDE 54 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat, öğrencinin resmi kayıtlarda yer alan

posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilerek

yapılır.

(2) Öğrenci Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izle-

mekle yükümlüdür. 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler 

Kuzey Kıbrıs Kampüsü

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmeliğin Kuzey Kıbrıs Kampüsünde yürütülen lisansüstü

programlarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 8/2/2014 tarihli ve 28907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta

Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş yeni hükümlerin uygulanması

ve belirlenmiş süreler 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren geçerlidir.

(2) 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez sınav jürisinde tezi reddedilen,

ek süre alan ve/veya ek süre alıp ek süre sonunda tezi jüri tarafından reddedilen yüksek lisans

öğrencilerine bir defaya mahsus olmak üzere iki yarıyıl, doktora öğrencilerine dört yarıyıl ek

süre verilir. 

(3) Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde yer alan lisans

derecesiyle doktora programına başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde

80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili EABD’nin ilan ettiği ALES puanının elde edilmesi

kuralı 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başvurularından itibaren geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – 21/04/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret

Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar’ın 1 inci maddesinde yer verilen listeye aşağıda bilgileri

yer alan şirket eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SEBZE VE MEYVELERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİNDE

KULLANILACAK KÜNYELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler

ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında

Kanun uyarınca sebze ve meyvelerin toptan ve perakende ticaretinde kullanılacak olan künye-

lere ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Tebliğ, künye belgelerinin şekline ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep De-

rinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin

on birinci fıkrasına ve 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlan-

mıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Künye: Malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait ol-

duğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca

uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi,

c) Mal: Ticarete konu sebze ve meyveleri,
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ç) Sistem: Bakanlık bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan

merkezi hal kayıt sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Künye Türleri ve Basımı, Şeklî Unsurları ve Kullanım Usul ve Esasları

Künye türleri ve basımı

MADDE 4 – (1) Künye, Sistem üzerinden tekli künye, çoklu künye veya etiket forma-

tında künye olarak basılabilir.

(2) Tek mal için tekli künye kullanılır.

(3) Aynı araç ile birden fazla mal taşınması halinde; mallar için tekli künyeler ya da

çoklu künyeler kullanılabilir.

(4) Kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan mallar ile kap veya ambalajından

çıkartılarak perakende satışa sunulan mallar için kullanılacak künye, etiket formatında basılır.

Künyede bulunması gereken bilgiler

MADDE 5 – (1) Tekli künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-1’deki  örneğe uygun

olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılır:

a) Künye no,

b) Malın üretim/ithal tarihi,

c) Malın adı, cinsi ve türü,

ç) Malın üretildiği/girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer,

d) Malın gideceği/tüketime sunulduğu yer,

e) Üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı,

f) Malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

g) Bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Malın miktarı,

h) Araç plaka/belge no,

ı) Sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası,

i) Ürünün sertifika numarası,

j) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.

(2) Çoklu künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-2’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki

bilgileri içerecek şekilde basılır:

a) Künye no,

b) Bildirim tarihi,

c) Araç plaka no,

ç) Belge no (sevk irsaliyesi, fatura, müstahsil makbuzu),

d) Malın adı,

e) Mal miktarı,

f) Malın nereden nereye gittiği,

g) Bildirimci/malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.
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(3) Etiket formatındaki künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-3’teki örneğe uygun ola-
rak birinci fıkranın (a), (b), (e), (ğ) ve (j) bentlerinde yer alan bilgilerle birlikte üretim yeri/güm-
rük kapısı, alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) ile “Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Hal Kayıt Sisteminden alınan künye bilgilerini www.hal.gov.tr adresinden künye
numarası ile sorgulayabilirsiniz.” ibaresini içerecek şekilde basılır.

(4) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında organik tarım
faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen mallar ile iyi tarım uygulamaları kapsamında ser-
tifikalandırılan ürünler için bu maddenin birinci ve üçüncü fıkraları uyarınca oluşturulan künye
belgelerinde ürün sertifikası ile kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna ilişkin bilgilere de yer ve-
rilir.

Künyenin şeklî unsurları

MADDE 6 – (1) Tekli ve çoklu künyeler A4 formundaki kağıtlara üzerindeki bilgilerin
okunabilir ve sorgulanabilir punto büyüklüğünde ve aralığında basılır.

(2) Etiket formatındaki künyeler; en az 9X9 ebadında, Times New Roman yazı karak-
terinde ve en az 7 punto büyüklüğünde basılır.

Künyenin kullanım usul ve esasları

MADDE 7 – (1) Malların üretildiği yerden veya giriş yaptığı gümrük kapısının bulun-
duğu yerden toptan ya da perakende satış merkezleri ile depo, tesis, dağıtım merkezlerine, mal-
ları kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, hastane, yurt ve diğer kuruluşlar ile sanayi kuru-
luşlarına, ambalajlama ve tasnifleme tesislerine ve çıkış gümrük kapısına sevki esnasında tekli
veya çoklu künyeler kullanılır. Bu künyelerin kap veya ambalaj üzerine yapıştırılması zorunlu
değildir.

(2) Birinci fıkra uyarınca kullanılan künyelerin ya da bu künyeler üzerinde bulunan
künye numaralarının denetim esnasında ibrazı zorunludur.

(3) Etiket formatındaki künyeler, kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan
malların kap veya ambalajlarının üzerine yapıştırılır.

(4) Kap veya ambalajlarından çıkartılarak perakende satışa sunulan mallarda, barkodlu
etiket formatındaki künyeler, mevcut fiyat etiketlerinden farklı ve bağımsız olarak tüketicilerce
kolayca görülebilen ve okunabilen şekilde satış yerine konulur.

(5) Künyeler, diğer yazılı veya resimli unsurlar vasıtasıyla herhangi bir şekilde sakla-
namaz, kapatılamaz veya kesilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İstisna

MADDE 8 – (1) Kendilerince üretilen malları, üretim yapılan yerde, yakınında veya
pazar yerlerinde perakende satışa sunan üreticiler ile henüz satışa konu edilmemiş mallarını
üretim yapılan yerdeki tasnifleme ve ambalajlama tesisi, sınai işletme veya toptancı haline gö-
türen üreticiler hakkında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 12 ADET AHŞAP TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ  

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/369158 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı:  
Eskişehir-Konya arası demiryolu hattında mahal listesinde belirtilen noktalarda ferş 

edilmek üzere, 49E1’lik raya uygun 12 adet 34,20 metre boyunda, 6 adet sağ, 6 adet sol olmak 
üzere toplam 12 adet ahşap traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istasyondan ferş 
edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, 
zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş 
edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim 
alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve 
istiflenmesi hizmet alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı- AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 13/10/2016 günü saat 14:30’a 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 150,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8254/1-1 
————— 

BASMANE-AFYON HATTINDA 21 ADET 60 E1 RAYA UYGUN, BETON  
TRAVERSLİ MAKAS FERŞİ VE MAKİNELİ TAMİRAT YAPILMASI  

HİZMET ALIM İŞİ SATIN ALINACAKTIR 
İhale Kayıt No : 2016/370644 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
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b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: 
Basmane-Afyon arası demiryolu hattında mahal listesinde belirtilen noktalarda ferş 

edilmek üzere, 60 E1’lik raya uygun 21 adet 34,20 metre boyunda, 11 adet sağ, 10 adet sol olmak 
üzere toplam 21 adet beton traversli KS bağlantı malzemeli basit makasın istasyondan ferş 
edilecek bölgeye nakliyesi, hat dışında uygun şekilde montajı, eski makasların sökülmesi, 
zeminin kazılması, zeminin tesviyesi, balastın yüklenmesi, eski makasın yerine yeni makasın ferş 
edilmesi, makasın makineli tamiratları, alüminotermit kaynaklarının yapılması ve gerilim 
alınması, çıkan makasın vagonlara yüklenmesi, TCDD’nin göstereceği yere tahliye edilmesi ve 
istiflenmesi hizmet alım işidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati olan 18/10/2016 günü saat 14:30’a 
kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHİSAR adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 250,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 8255/1-1 
—— • —— 

ARSA NİTELİKLİ TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan, İmar Planında “Akaryakıt ve LPG 

istasyon” kullanımında bulunan; Tapuda İlkadım İlçesi, Kıran Mahallesi, 6457 Ada, 5 no.lu 
parselde kayıtlı 4.739,76 m². yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz, tanzim olunan şartnamesine göre 
ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca peşin olarak kapalı teklif usulü ile 
satışı yapılacaktır. 

2 - İhale Şartnamesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 
Gelirler Şube Müdürlüğü veznesine 500,00 (BEŞYÜZ TÜRK LİRASI) yatırılarak, alınacak 
makbuz aslının ibrazı karşılığında, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilecektir. 

3 - Söz konusu taşınmazın satışa esas muhammen bedeli 4.740.000,00 (Dört Milyon 
Yediyüz Kırk Bin Türk Lirası)’dır. 

- İhalede yarışma (artırım) bu bedel üzerinden yapılacaktır. 
4 - Geçici teminat oranı %3, tutarı 142.200,00 (Yüzkırkiki Bin İkiyüz Türk Lirasıdır.) 
5 - Bahse konu İhale 06.10.2016 tarihinde, Perşembe Günü Saat 15.30’da Büyükşehir 

Belediye Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi 
hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF USULÜ ile yapılacaktır. 
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6 - İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler: 
A. Nüfus cüzdanı Fotokopisi, (Gerçek kişiler için) 
B. Kanuni ikametgâh belgesi, (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.) 
C. Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, 
D. Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge, 
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr 

siciline kaydı olduğuna dair belge, 
b) Tüzel kişi olması durumunda, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan veya benzeri bir 
makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E. İmza Sirkülerinin verilmesi, 
a) Gerçek kişi olması halinde noterden tanzim ve tasdik edilmiş imza sirküleri, 
b) Tüzel kişiliğin olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin imza sirkülerinin, bulunduğu ülkedeki Türkiye 
Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanması gerekmektedir. 

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi ve tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; 

F. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunanın noter 
tasdikli vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

G. Geçici teminatın verilmesi, (2886 Sayılı D.İ.K.'da belirtilen geçici teminat olarak kabul 
edilen değerler olmalıdır.) 

H. İhaleye katılanın Büyükşehir Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair 
belge, 

İ. 2886 sayılı D.İ.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair belge, 
J. Vergi borcu ve SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) borcu olmadığına dair ilgili 

kurumlardan alınacak belge, 
K. İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz. 
7 - Teklifler İhale günü olan 06.10.2016 Perşembe günü Saat:15.30’a kadar, sıra numaralı 

alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Samsun Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığı - Encümen Kalemine) verilecektir. 

- Alındı numarası zarfın üzerine yazılacak, teklifler iadeli taahhütlü olarak da 
gönderilebilecektir. 

- Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, 
isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. 

- Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale saati olan Saat: 15.30’a kadar Komisyon 
Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin 
alınış zamanı bir tutanakla tespit edileceği ve Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi 
bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. 8243/1-1 
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YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

İdaremizce 19.08.2016 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan Türkiye Şeker Fabrikaları 

A.Ş.’nin mülkiyetindeki; 

1. Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Toklucak Köyü, 919 no.lu parseldeki 40.000 m2  

2. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Çetinkaya Mahallesi, 653 ada, 98 no.lu parseldeki 

35.600,91 m2 

3. Afyonkarahisar ili, Merkez ilçesi, Sülümenli Köyü, 8887 no.lu parseldeki 11.348,37 m2  

4. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 132 ada 9 no.lu parseldeki 40.742,74 m2 

5. Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yeşiltönek Köyü, 133 ada 2 no.lu parseldeki 76.575 m2 

6. Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Devedamı Köyü, 488 ve 489 no.lu parsellerdeki toplam 

19.350 m2 

7. Ankara ili, Kalecik ilçesi, Alibeyli Mahallesi, 205 no.lu parseldeki 18.000 m2 

8. Ankara ili, Polatlı ilçesi, Sazılar Köyü, 153 ada 1 ve 154 ada 1 no.lu parsellerdeki 

toplam 13.814,71 m2 

9. Balıkesir ili, Karesi ilçesi, Akıncılar Mahallesi, 7703 ada 9 no.lu parseldeki 2.160,17 m2 

10. Bayburt ili, Demirözü ilçesi, Beşpınar Köyü, 633 no.lu parseldeki 19.750 m2  

11. Bayburt ili, Merkez ilçesi, Kırkpınar Köyü, 1584 no.lu parseldeki 24.511,81 m2  

12. Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Aktaş Köyü, 119 ada 19 no.lu parseldeki 22.418,80 m2 

13. Çorum ili, Mecitözü ilçesi, Kozören Köyü, 1154 no.lu parseldeki 25.600 m2  

14. Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi 2242 ada, 1 no.lu parseldeki 11.250 m2 

15. Erzurum ili, Horosan ilçesi, Karaçuha Mahallesi, 108 ada, 16 no.lu parseldeki 3.000 m2 

16. Erzurum ili, Palandöken ilçesi, Uzunahmet Mahallesi, 9546 ada, 28 no.lu parseldeki 

1.673,24 m2 

17. Eskişehir ili, Alpu ilçesi, Çardakbaşı Mahallesi, 115 ada, 6 no.lu parseldeki 14.800 m2 

18. Kastamonu ili, Tosya ilçesi, Dilküşah Mahallesi, 329 ada, 4 no.lu parseldeki 10.035 m2 

19. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 3 no.lu no.lu parseldeki 

24.000 m2 

20. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 4 no.lu no.lu parseldeki 

24.000 m2 

21. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 5 no.lu no.lu parseldeki 

24.000 m2 

22. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 6 no.lu no.lu parseldeki 

24.000 m2 
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23. Konya ili, Ereğli ilçesi, Hacımemiş Mahallesi, 195 ada, 7 no.lu no.lu parseldeki 

33.237,74 m2 

24. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1674 no.lu parseldeki 2.200 m2  

25. Konya ili, Ilgın ilçesi, Çavuşçu Mahallesi, 1824 no.lu parseldeki 2.000 m2 

26. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 

20.015,24 m2 

27. Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Kızılot Mahallesi, 106 ada, 42 no.lu parseldeki 19.142,29 m2 

28. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 146 ada, 1 no.lu parseldeki 17.403,93 m2 

29. Sinop ili, Merkez ilçesi, Kabalı Köyü, 135 ada, 1 no.lu parseldeki 1.465,19 m2 

30. Sinop ili, Saraydüzü ilçesi, Yenice Köyü, 1609 ve 1611 no.lu parseldeki toplam 9.740 m2 

31. Tokat ili, Turhal ilçesi, Dere Mahallesi, 1200 ada, 2 no.lu parseldeki 1.461,96 m2  

32. Tokat ili, Sulusaray ilçesi, Malum Seyit Tekke Köyü, 289, 291, 292, 293 ve 295 no.lu 

parseldeki toplam 17.997 m2 

33. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 28 no.lu parseldeki 349,09 m2 

34. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 29 no.lu parseldeki 384,08 m2 

35. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 30 no.lu parseldeki 547,67 m2 

36. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 31 no.lu parseldeki 410,41 m2 

37. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 32 no.lu parseldeki 400,08 m2 

38. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 33 no.lu parseldeki 389,07 m2 

39. Tokat ili, Zile ilçesi, İstasyon Mahallesi, 295 ada, 34 no.lu parseldeki 471,50 m2 

40. Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Çiğdemli/Karşıyaka Mahallesi, 136 ada, 11 no.lu parseldeki 

17.962,61 m2 

yüzölçümlü taşınmazlardan  

• 1 - 18 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 22.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 

olan son teklif verme tarihi 08.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye, 

• 19 - 40 sıraları arasında yer alan taşınmazlar için 29.09.2016 Perşembe günü saat 17.00 

olan son teklif verme tarihi ise 15.11.2016 Salı günü saat 17.00’ye  

kadar uzatılmıştır. 

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanıp, yukarıda yer alan tarihlere kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. 

Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek belge ve teklifler 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 8293/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 
Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır. 
 

Mahalle Ada Parsel 
Alan 
(m²) 

Muhammen 
Bedel 
(TL) 

Geçici 
Teminat 

(TL) İmarı 
İhale 

Tarih-Saat 

K.Ocağı 7811 9 3.000,00 6.000.000,00 180.000.00 
TİCK E=1.60 

Y en çok=Serbest 
05.10.2016-10:00 

 
2 - İhale Çukurova İlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.  
3 - Söz konusu arsanın ihalesine ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve İstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 
4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. 
5 - İsteklilerden istenen belgeler; 
1. Teklif mektubu 
2. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 
3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti 
4. Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgah Belgesi) 
5. Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiş noter 
tasdikli vekâletname 

6. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 
Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış 
olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 
kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 
ve imza sirküleri 

7. Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları 
taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

8. Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 
6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
7 - İhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 

onaylanacak ya da iptal edilecektir.  
8 - İhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 

alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peşin olarak yatıracaktır 
9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 

ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 
10 - Satışı yapılan arsanın Tapu tescil işlemleri ihalenin kesinleşmesine müteakip ihale 

bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleşecektir. 
11 - Belediyemizce satışı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 
satışlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır. 
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12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peşin ödenmediği takdirde 
ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

13 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve 
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
uygulanır. İhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

15 - Taşınmazların ihalesine teklif vereceklerin;  şartnamede belirtilen maddelere uygun 
olarak hazırlayacakları ihale zarfını 05.10.2016 tarihi saat 09.00’a kadar Yazı İşleri ve Kararlar 
Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri zorunludur.  

16 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250 TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir. 8251/1-1 

—— • —— 
BASKILI ROLL EKMEK POŞETLERİ ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 2.000 kg Baskılı Şampiyon Ekmek 

Poşeti, 3.000 kg Baskılı Fındıklı Ekmek Poşeti, 5.000 kg Baskılı Normal Roll Ekmek Poşeti, 
5.000 kg Baskılı Köy Roll Ekmek Poşeti, 500 kg Baskılı Çavdarlı Roll Ekmek Poşeti ve 1.000 kg 
Baskılı Tıbbi (Glutensiz) Ekmek Poşeti alımları kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale 
edilecektir. 

2 - İhale 29.09.2016 Perşembe günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 
salonunda yapılacaktır. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 29.09.2016 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 
Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
6 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
7 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71 8248/1-1 

————— 
DOĞALGAZLI DÖNERLİ FIRIN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu teknik şartnamede belirtilen 4 Adet Doğalgazlı Dönerli Fırın  
(2 Maxi ve 2 Midi) alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 11.10.2016 Salı günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız Pazarlama 
ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

3 - İhale ile ilgili şartname 100 TL bedelle Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret 
Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
5 - Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır.  
6 - 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 
 Tel: (0312) 397 33 65-66    Faks: (0312) 397 33 74-71  8247/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Kastamonu Seydiler Organize Sanayi 
Bölgesi altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 
tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Merkez Mah. Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / 
KASTAMONU 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (105 HA) 

alanına ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu 
inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi  

b) Yapılacağı yer : Seydiler / KASTAMONU 
c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır.  

d) İşin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) :    21.846.289 TL 
f) Geçici Teminatı : 1.529.240,23 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 06/10/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
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İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 
1 adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır.  

6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi.  

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin % 7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Kastamonu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Merkez Mah. 
Şehit Şerife Bacı Cad. No: 16 Seydiler / KASTAMONU adreslerinde görülebilir veya 500.- TL 
karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır.  

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir.  8174/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden: 
1 - Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 Sayılı 

Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri 
doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 

2 - 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardımcı Doçent 
adaylarının; anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, 
Doktora Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi ile birlikte Nüfus Cüzdanı 
Fotokopisi varsa yabancı dil başarı belgesi ile kamu kurumlarında çalışmış ya da halen çalışmakta 
olanların Hizmet Belgelerini, Bilimsel Çalışma Yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte 
özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi ekleyerek Fakülte Sekreterliğine 
başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye Lisans, Yüksek Lisans, Doktora 
Belgesi, Uzmanlık Belgesi veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi varsa 
yabancı dil başarı belgesi ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi ve kamu kurumlarında çalışmış ya da 
halen çalışmakta olanların hizmet belgeleri eklenecektir). 

3 - İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde; Nişantaşı Üniversitesi 
Sadabad Kampüsüne şahsen dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan 
veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. 

ADRES: 
Nişantaşı Üniversitesi  
Sadabad Cad. No: 88 Kağıthane/İSTANBUL 
Telefon: 0 212 210 10 10 
 

BİRİM 
BÖLÜM/ 

PROGRAM UNVAN KADRO ÖZEL ŞARTLAR 

Sanat Tasarım 
Fakültesi 

Tekstil ve Moda 
Tasarımı Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 1 

Üniversitelerin Tekstil 
Mühendisliği ve Konfeksiyon 
Bölümünden mezun olmak, 
Tekstil ve Moda Tasarımı 
Konusunda yeterlilik almış 
olmak. 

İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 

Uluslararası Ticaret 
ve Lojistik 

Yardımcı 
Doçent 1 Uluslararası Hukuk alanında 

doktorasını tamamlamış olmak. 

İktisadi İdari ve 
Sosyal Bilimler 

Fakültesi 
Bankacılık ve Finans Yardımcı 

Doçent 1 Bankacılık alanında doktorasını 
tamamlamış olmak 

Beden Eğitimi ve 
Spor Yüksekokulu 

Antrenörlük Eğitimi 
Bölümü 

Yardımcı 
Doçent 1 

Hareket ve Antrenman 
Bilimlerinde Doktora yapmış 
olmak, Yurtdışında minimum 
2 sene spor ile ilgili iş 
tecrübesi olmak, en az Futbol 
UEFA B lisans sahibi olmak, 
Kuvvet ve Kondisyon Koçluğu 
konusunda uluslararası 
geçerliliği olan en az 2 belge 
sahibi olmak. 

Meslek 
Yüksekokulu İşletme Yönetimi Yardımcı 

Doçent 1 İktisat alanında doktorasını 
tamamlamış olmak 

Meslek 
Yüksekokulu 

Ameliyathane 
Hizmetleri 

Yardımcı 
Doçent 1 

Kadın Hastalıkları ve Doğum 
alanında uzmanlığını 
tamamlamış olmak 

 8283/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenler Mah., G22B11A2C pafta, 8050 ada, 4 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Pendik Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Ömer UZUN’un Yetki Belge Numarasının (0034110060167565); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11720 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 8257/1/1-1 

————— 

Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler Mah., H21C10A1A pafta, 3131 ada, 2 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Işıkpınar İnş. Taah. Teks. ve İnş. Malz. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının 

(0016315479942003); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü Zekeriye ÜNALDI ve Miraç ŞİMŞEK’in şahıs şirketi olarak İl 

Müdürlüklerine müracaat etmeleri halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine,  

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11721 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  8257/2/1-1 

————— 

Ankara İli, Mamak İlçesi, Şahap Gürler Mah., P-47 pafta, 35786 ada, 9 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 

belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Yeni Yuvam İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315128741457); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 



Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 21 Eylül 2016 – Sayı : 29834 

 

Şirket müdürü Erdoğan İŞÇİ’nin şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmeleri 
halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11722 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/3/1-1 

————— 
Ankara İli, Sincan İlçesi, Mustafa Kemal Mahallesi, - pafta, 533 ada, 12 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Sincan Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Mehmet Sargın Buğra İnş’ın Yetki Belge Numarasının (0006112672998066); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11724 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/4/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Topçu Mahallesi, 66KL-IC-ID pafta, 45753 ada, 7 no.’lu 

parselde üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi Ahmet AKKAYA’nın Yetki Belge Numarasının (0006111823707666); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı  
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11725 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/5/1-1 

————— 
İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Aydınlar Mah., Aksa Sokak., F22D25C1A pafta, 537 ada, 3 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Çekmeköy Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi Bahattin ÇİLTEPE’nin Yetki Belge Numarasının (0034110310518720); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11726 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Mamak İlçesi, Hürel Mahallesi, 66 KT III D pafta, 36147 ada, 3 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Mamak Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
İbrahim ŞİMŞEK’in Yetki Belge Numarasının (0006110447984622); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, İptalin Yapı  
Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11733 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/7/1-1 

————— 
Kırıkkale İli, Merkez, Çalılıöz Mahallesi, - pafta, 831 ada, 22 no.’lu ve - pafta, 215 ada, 

30 no.’lu parseller üzerindeki yapılardaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 
28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kırıkkale Belediyesince tespit edilen 
Yapı Müteahhidi Halil İbrahim ÇAYAKAR’ın Yetki Belge Numarasının (0006110113215456); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11728 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/8/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Süvari Mah., 66KL-IIC pafta, 45165 ada, 6 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Ven Proje Eml. Yapı İnş. Bet. Mad. Gıd. Oto. San. ve. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi 
Numarasının (0006311664286758); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü Bayram Ali ÖRS’ün şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 

etmeleri halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11730 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/9/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 
İzmir İli, Tire İlçesi, 1304 ada 2 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 

3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Tire 
Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Özmeşin İnş. Gıda Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki 
Belge Numarasının (0035315216798103); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
Şirket müdürü olan Kemal ÖZMEŞİN’in şahış şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat 

etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11731 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/10/1-1 

————— 
Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Piyade Mahallesi, 66KL-IIA pafta, 45327 ada, 1 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Etimesgut Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Hava KILIÇ’ın müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine 
müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11732 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/11/1-1 

————— 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, H21C09B2A pafta, 3359 ada, 2 no.’lu parsel 

üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nilüfer Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 
Murat URAL/ Meyral İnşaat’’ın Yetki Belge Numarasının (0016111936458558); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine, 
İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 
İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 
Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11734 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/12/1-1 

————— 
Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Karşıyaka Mah., 025-A-05-A-4-B pafta, 153 ada, 05 

no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. 
maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Kepez Belediyesince tespit edilen Yapı 
Müteahhidi Ar-Ge Hazır Sıva Bet. Nak. İnş. Jeo. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin Yetki 
Belge Numarasının (0007311225676212); 
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Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,  

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü olduğu görülen Recep KEKE ve Nebi CAN’ın şahış şirketi olarak İl 
Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile 

verilmemesine, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11719 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/13/1-1 

————— 

Aydın İli, Efeler İlçesi, Yedi Eylül Mahallesi, 18L-IV (129) pafta, 1215 ada, 4 no.’lu 

parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde 
belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Efeler Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi 

Ahmet AĞABABAOĞLU’nun müteahhitlik faaliyetlerine devam etmek için İl Müdürlüklerine 

müracaat etmesi halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11718 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur. 8257/14/1-1 

————— 

Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, - pafta, 169 ada, 11 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve 

sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 28. maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine 
getirmediği Gölbaşı Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi Syh. Yılmaz İnş. Dış Tic. Dans. 

Paz. San. Ltd. Şti.’nin Yetki Belgesi Numarasının (0006315143996412); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 
Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

Şirket müdürü Harun YILMAZ’ın aktif durumdaki (Harun Yılmaz/Yılmaz Yapı) şahıs 

şirketinin Yetki Belgesi Numarasının (0006113240140365) 1 (bir) yıl süre ile iptal edilmesine, 
Şirket Müdürü Yusuf YILMAZ’ın şahıs şirketi olarak İl Müdürlüklerine müracaat etmesi 

halinde, yetki belgesi numarasının 1 (bir) yıl süre ile verilmemesine; 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına, 

Bakanlık Makamının 01.09.2016 tarihli ve 11729 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 
İlgililere duyurulur.  8257/15/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8284/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8285/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8286/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8287/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8288/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8289/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8290/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 8291/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2016/142 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.04.2016/4811 ANTALYA 
Antalya ili, Serik İlçesi, Hacıosmanlar Mahallesi sınırlarında yer alan  Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.05.2007 tarih ve 1642 sayılı kararıyla tescilli 
Hacıosmanlar Kayası I.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları dışında yerinde yapılan incelemede 
kilise vb. antik yapı kalıntılarının, söz konusu antik yapı kalıntılarını içine alacak şekilde sit 
sınırlarının genişletilerek güncellenmesine, sit sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 
gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 
 8210/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2016/142 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.04.2016/4805 ANTALYA 
Antalya ili, Kepez  İlçesi, Kirişçiler Mahallesi sınırlarında, Bayram Tarlası Mevkii’nde 

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 
nekropol alanının I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının kararımız 
eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 

 
 8211/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2016/142 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.04.2016/4797 ANTALYA 
Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Bademağacı Mahallesi, Dibekli Mevkii’nde, Kurulumuzun 

04.02.2016 tarih ve 4548 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alan 
içerisinde yer alan özel mülkiyete ait 408 ada 1 ve 409 ada 1 parsellerin bulunduğu alanı da içeren 
bölgede sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde I. ve III. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak yeniden düzenlenmesinin uygun bulunduğuna karar verildi. 

 
 8212/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2016/142 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.04.2016/4795 ANTALYA 
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Duraliler Mahallesi Yılanlıöz Mevkiinde antik yerleşim 

alanının kararımız eki 1/ 5000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği şekilde I.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 8213/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2016/142 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.04.2016/4794 ANTALYA 
Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kargın Mahallesi sınırları içerisindeki Höyük’ün kararımız 

eki 1/ 5000 ölçekli kadastral paftada sınırlarının gösterildiği şekilde I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 8214/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.04.2016/141 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.04.2016/4768 ANTALYA 
Antalya İli, Aksu İlçesi, Mandırlar Mahallesinde yer alan Kurulumuzun 18.02.2013 tarih 

ve 1405 sayılı kararı ile revize edilen Nekropol ve Taş Ocağı I. Derece Arkeolojik Sit alanı 
sınırları içerisinde kalan, 2316 ada 1 nolu parselin yüzey incelemesinde 2863 sayılı Yasa 
kapsamında herhangi bir taşınır taşınmaz kültür varlığına rastlanılmadığı, parsellerin arkeolojik sit 
alanlarında kalan kısımlarının dere yatağına (kanala) ve patika yola tekabül ettiği ilgili bilgi ve 
belgelerden anlaşıldığından, yeniden düzenlenen, kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritanın uygun 
bulunduğuna karar verildi. 

 
 8215/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.04.2016/141 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.04.2016/4763 ANTALYA 
Isparta İli, Yalvaç İlçesi, Eyüpler Köyü Ören mevkiinde bulunan antik yerleşim alanının 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 8216/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.04.2016/141 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.04.2016/4752 ANTALYA 
Isparta İli, Eğirdir İlçesi, Tepeli Köyü, Asartepe Mevkii’nde tespit edilen antik yerleşim 

alanının kararımız eki 1/25.000 ölçekli ve koordinatlı haritada sınırlarının gösterildiği şekilde I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 8217/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.04.2016/140 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.04.2016/4740 ANTALYA 
Antalya İli, Demre İlçesi, Davazlar Mahallesi, Karacabelen Mevkiinde, özel mülkiyete ait 

103 ada 5 nolu parselde tespit edilen Antik Döneme ait bir adet işlik, iki adet sarnıç yapısı ile 
tekne mezarın bulunduğu alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada belirlendiği şekilde I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

 
 8218/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.04.2016/140 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.04.2016/4726 ANTALYA 
Antalya İli, Gazipaşa İlçesi, Çile Mahallesi sınırları içerisinde yapı kalıntıları ve Roma 

dönemine tarihlenen seramik parçalarının tespit edildiği anlaşıldığından kararımız eki 1/25000 
ölçekli haritada mevcut I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının, alanın güneydoğusunda bahse 
konu kalıntıların bulunduğu alanları da içine alacak şekilde genişletilerek yeniden belirlenmesine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.04.2016/140 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.04.2016/4719 ANTALYA 

Antalya İli, Manavgat İlçesi, Kalemler Mahallesinde tespit edilen antik yerleşim alanının 
kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde “I. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı” olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.04.2016/140 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.04.2016/4703 ANTALYA 
Burdur İli, Bucak İlçesi, Dutalanı Köyü sınırlarında, Ergencik Kaya Mevkii I. derece 

Arkeolojik Sit Alanının küçültülmesi talebinin uygun bulunmadığına (OLUMSUZ), yeni tespiti 
yapılan arkeolojik kalıntıları içine alacak şekilde sit sınırlarının genişletilerek güncellenmesine, sit 
sınırının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.03.2016 - 138 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.03.2016 - 4656 ANTALYA 
Antalya İli, Elmalı İlçesi, Gölova Mahallesi, Tepecik mevkiinde bulunan Antalya Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.11.2000 tarih ve 4787 sayılı kararıyla “Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilerek etrafında 10 metre koruma alanı sınırı 
belirlenen, Kurulumuzun 23.12.2014 tarih ve 3322 sayılı kararıyla yapı grubu I. Grup olan Anıt 
Mezarın, çevresinde tespit edilen duvar dizisi ve sunu çukurlarıyla birlikte kararımız eki 1/2.500 
ölçekli haritada gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, karar 
verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.03.2016 - 138 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.03.2016 - 4641 ANTALYA 
Antalya İli, Kumluca İlçesi, İncircik Mahallesinde yer alan antik yerleşim alanı ve 

nekropol alanları ile Belen Mahallesi, Belpınar Mevkii sınırlarında yer alan antik yerleşim 
alanının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde I. Derece Arkeolojik 
Sit Alanı olarak tescil edilmelerine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.03.2016 - 138 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.03.2016 - 4640 ANTALYA 
Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yeşilköy Mahallesi, Ballık Tepe Mevkiinde bulunan Antik 

Yerleşim Alanı ve kaya mezarlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.03.2016 - 138 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.03.2016 - 4639 ANTALYA 
Antalya İli, Kumluca İlçesi, Yazır Mahallesi,  Asartaşı Tepe Mevkiinde bulunan Antik 

Yerleşim Alanı ve Topal Gavur kaya mezarının kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları 
gösterildiği I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.03.2016 - 138 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.03.2016 - 4630 ANTALYA 
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Doyran Mahallesinde,  Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahası içinde yer alan ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.10.2002 
tarih ve 5622 sayılı kararı ile tescil edilen Neapolis Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
sınırlarının, kararımız eki 1/25.000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde yeniden düzenlenmesine 
karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.03.2016 - 138 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14.03.2016 - 4633 ANTALYA 
Antalya İli, Kemer İlçesi, Beldibi Mahallesi, Bahçecik Mevkii, Olympos Beydağları Sahil 

Milli Parkı sınırlarında bulunan ormanlık alanda antik yerleşin alanının kararımız eki 1/25000 
ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 
edilmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik

— Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda

Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

— Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

— Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

— Anayasa Mahkemesinin 26/5/2016 Tarihli ve E: 2015/72, K: 2016/44 Sayılı

Kararı

— Anayasa Mahkemesinin 22/6/2016 Tarihli ve E: 2016/13, K: 2016/127 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


