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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden:

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine bağlı enstitülerde

yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim
ve öğretimi düzenler.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üze-

re enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
ç) Enstitü Anabilim Dalı (EABD): Enstitüde programı bulunan ilgili anabilim dalını,
d) Enstitü Anasanat Dalı (EASD): Enstitüde programı bulunan ilgili anasanat dalını,
e) Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulu (EABDAK): İlgili Enstitü Anabilim Dalının

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

f) Enstitü Anasanat Dalı Akademik Kurulu (EASDAK): İlgili enstitü anasanat dalının
lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent un-
vanlı öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Enstitüde; eğitimin yürütülmesinden so-
rumlu olan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ana-
bilim/anasanat dalı başkanını,

ğ) Enstitü Kurulu (EK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve ens-
titüde programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten anabilim/anasanat dalı baş-
kanlarından oluşan kurulu,

h) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardım-
cıları ile EK tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-
lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
j) Senato: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Senatosunu,
k) TİK: Tez izleme komitesini,
l) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim ile İlgili Esaslar

Lisansüstü programların açılması
MADDE 4 – (1) Lisansüstü programlar; enstitülerin anabilim/anasanat dalları esas alı-

narak açılır ve yürütülür.
(2) Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür. Bu prog-

ramlar EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EK’nın teklifi, Senatonun onayı ve YÖK’ün izniyle
açılır. YÖK kararı üzerine Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde; öğretim elemanı ve öğrencilerin
aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak
öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açı-
labilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek
dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının ya-
pılma şekli, YÖK tarafından belirlenir.

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

(4) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşulu ile yurt
içi ve yurt dışındaki üniversitelerle birbirini tamamlayan ortak lisansüstü programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, enstitünün teklifi, Senatonun
onayı ile YÖK tarafından belirlenir.

(5) Enstitülerde EK’nın önerisi, Senatonun kararı ve YÖK onayı ile lisansüstü eğitim
yapmak üzere, bir fakülte, bölüm veya anabilim dalından farklı bir ad taşıyan, disiplinlerarası
yeni bir anabilim dalı kurulabilir. Bu tür bir EABD/EASD’nın başkanı, ilgili birim amirinin
görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır ve Rektörlüğe bilgi verilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
MADDE 5 – (1) İlan edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanları, ilgili EABDAK/EASDAK

tarafından önerilir, EK tarafından belirlenen kontenjanlar karara bağlanmak üzere Senatonun
onayı sonrası ilan edilir. İlanda programların adları, son başvuru tarihi, başvuru koşulları, iste-
nen belgeler, var ise diğer açıklayıcı bilgiler yer alır. Söz konusu ilan her yarıyıl başında veri-
lebilir. Sınav ile ilgili tüm işlemler, ilgili enstitü müdürlüğünce yürütülür.

(2) İlgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nın onayıyla görev yapmakta olan
araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanlar için de öngörülen sayıda yüksek lisans
veya doktora kontenjanı ayrılabilir. Adaylar başvuru ve kabul koşullarını yerine getirmek zo-
rundadır. Bu tür başvurularda adaylar kendi aralarında başarı puanlarına göre sıralanır, başarı
puanlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES veya Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı, lisans veya
yüksek lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

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

Derslerin açılması, öğretim planları ve ders görevlendirmeleri
MADDE 6 – (1) Bir sonraki eğitim-öğretim yılı için yapılacak ders değişiklikleri ile

açılacak derslerin ve ders içeriklerinin yer aldığı öğretim planları ilgili EABDAK/EASDAK’ın
teklifi, EK’nın önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Öğretim planları; zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.
(3) Öğretim planlarında yer alan derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği

ilgili EABDAK/EASDAK’ın önerisi, EYK’nın teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı
ile karara bağlanır. Lisansüstü dersler öğretim üyeleri tarafından verilir. Gerekli durumlarda
Üniversite dışından öğretim üyesi görevlendirmesi de yapılabilir.
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Uzmanlık alan dersi
MADDE 7 – (1) Uzmanlık alan dersleri tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik

öğrencileri için danışmanları tarafından açılan ulusal kredisi olmayan derslerdir. Lisansüstü
öğrencileri, danışmanları tarafından açılacak olan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. İkin-
ci danışmanın olduğu durumlarda, uzmanlık alan dersi, birinci danışman tarafından açılır. Öğ-
renci sayısına bakılmaksızın danışman, bir dönemde en fazla sekiz teorik saatlik uzmanlık alan
dersi açabilir.

(2) Uzmanlık alan dersleri, danışman atandıktan sonra açılabilir ve EYK’nın öğrencinin
mezuniyetine karar verdiği veya ilişiğinin kesildiği tarihe kadar ara tatil ve yaz tatillerini de
kapsayacak şekilde devam edebilir.

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

Öğretim dili
MADDE 8 – (1) Enstitülerde dersler Türkçe olarak verilir. Ancak EK’nın teklifi ve Se-

natonun kararı ile belirli bir eğitim-öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınavların
tamamı veya bir kısmı ile tezler yabancı bir dilde yapılabilir. Yabancı dilde tez yazılması du-
rumunda, tezin kapsamlı Türkçe özetinin de enstitüye teslim edilmesi gerekir.

Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 9 – (1) Enstitüler; EK’nın teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile ya-

bancı dil hazırlık sınıfı açabilir. Hazırlık sınıfındaki eğitim-öğretimde uygulanacak usul ve
esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 10 – (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntem-

lerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini ka-
zanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup
başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim
yılı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez
çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile diğer enstitülerde ve/veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan ders-
lerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim lisansüstü programı olarak yürütülebilir.
Başvuru koşulları
MADDE 11 – (1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların;
a) Lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurt dışı fakülte

veya yüksekokul diplomasına ve başvurduğu programın puanı türünde en az 55 ALES puanına
sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki
anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

b) YÖK tarafından kabul edilen ve ÖSYM tarafından yapılan merkezî yabancı dil sı-
navları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bi-
rine girmiş olma şartı aranır.

4 Kasım 2016 – Sayı : 29878                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 49



Değerlendirme ve kabul
MADDE 12 – (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili

EABDAK/EASDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK
kararı ile belirlenir.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not orta-
laması, yabancı dil puanı, yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat sonucu değerlendirilir. De-
ğerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının
%10’u ve yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat puanının %20’si dikkate alınır ve toplamda
en az 60 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı ve/veya sözlü sınav veya mülakat sına-
vından 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan veya yazılı ve/veya sözlü sınav veya mü-
lakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde
sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik ta-
nınır.

(3) Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrenci-
lerin listeleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilir. Kaza-
nan adayların listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(4) Adayların kabulü EYK’ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile yedek
adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem
için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda
tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde enstitünün öngördüğü başarı koşullarını/öl-
çütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına geçerli bir mazereti olmadan girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve tez konusunun belirlenmesi
MADDE 14 – (1) Her öğrenci için çalışmak istediği alan ve danışman tercihi dikkate

alınarak Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından EABDAK/EASDAK tarafından
enstitüye danışman önerilir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç
on beş gün içinde atanır. Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bu-
lunmaması halinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi da-
nışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durum-
larda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK
tarafından atanır, atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışında en az doktora de-
recesine sahip kişilerden olabilir. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danış-
man değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu, EABDAK/EASDAK kararı
ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerilir. Tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.
Tez konusu değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır. Tez önerisi ise öğrenci
derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra takip eden dönemin başına kadar EAB-
DAK/EASDAK kararı ile enstitüye önerilir.

(3) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması ya
da Üniversiteden ayrılması durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir da-
nışman atanır.
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Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 15 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları enstitü tarafından belirlenen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri
önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci, tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve
ciltlenmemiş altı adet tezi EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı
raporundaki oran %25’i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde ge-
rekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi ile sınav tarihi, yeri, danışman ve ilgili EABD/EASD baş-
kanlığının önerisi ve EYK onayı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de
diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin
üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu
izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler
ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen
üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.
(8) Geçerli bir mazeret nedeniyle EYK tarafından belirlenen tarihte jürinin toplanama-

ması veya adayın sınava katılamaması halinde, danışman tarafından toplanamama nedenleri
ilgili EABD/EASD başkanlığına ve EABD/EASD başkanlığı tarafından da aynı gün yazılı ola-
rak enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınav tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen on
beş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak
bildirilir.

(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-
pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans prog-
ramının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla
kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

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

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

Diploma
MADDE 16 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve enstitüler tarafından belirlenen me-

zuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en
az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden
ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması
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verilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine
getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik hakla-
rından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi EASD programlarına
kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi;
diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik
ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK
Başkanlığına gönderilir.

(4) Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğ-
rencinin yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitünün tez ya-
zım kılavuzuna uygun yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi bir yarıyıl
sürecek şekilde üçüncü yarıyıldan itibaren, danışman öğretim üyesi gözetiminde verilir.

(3) Dönem projesi ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile biri da-
nışman olmak üzere alan ile ilgili öğretim üyelerinden oluşan üç kişilik bir jüri önünde öğrenci
tarafından dinleyicilere açık olarak savunulabilir veya danışman tarafından başarılı veya başa-
rısız olarak değerlendirilir.

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

(5) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, enstitünün uzaktan eğitim
yapan başka anabilim dallarından ve diğer internet destekli uzaktan eğitim yapan yükseköğre-
tim kurumlarından veya örgün eğitim yapan yükseköğretim kurumlarından danışmanının ve
ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile ders alabilir. Bu derslerin kre-
dilerinin toplamı; alınması gereken toplam kredinin üçte birini geçemez.

(6) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak da yürütülebilir.
Başvuru koşulları
MADDE 18 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı

ve yabancı dil şartı aranmaz.
Süre
MADDE 19 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 20 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında EABD/EASD başkanlığı her öğ-

renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna
kadar belirler.
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Diploma
MADDE 21 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan ve bir

adet dönem projesini basılı ve CD ortamında teslim eden öğrenciye tezsiz yüksek lisans dip-
loması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD
programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-
rumunca tezli yüksek lisans programına başvuru için belirlenmiş olan şartları taşımak ve tezli
yüksek lisans sınavından başarılı olmak koşulu ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapa-
bilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli yüksek
lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 22 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve
yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi
ders, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kre-
disinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders,
iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS
kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.
(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.
(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-
rini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul
MADDE 23 – (1) Doktora programına başvuracak adayların kabulüne ilişkin esaslar

şunlardır:
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvurduğu programın puan tü-

ründe en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.
b) Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en

az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir
laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve başvurduğu programın
puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu progra-
mın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun
dörtlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.
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(3) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından en az 50 temel tıp
puanı almış veya ALES’in sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Tıp fa-
kültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakül-
teleri mezunlarının lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’in sayısal puan türünde en az
55 puan almış olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavında temel
tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden
elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde
doktora programlarına öğrenci kabulü, diğer doktora programları için geçerli olan değerlen-
dirme kriterlerine göre yapılır. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci ka-
bulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eş-
değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tara-
fından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan
alınması zorunludur.

Değerlendirme ve kabul
MADDE 24 – (1) Başvurusu kabul edilen adayları değerlendirecek sınav jürisi, ilgili

EABDAK kararı dikkate alınarak, en az üç asil ve iki yedek üye olmak üzere EYK kararı ile
belirlenir.

(2) Adayların, yazılı/sözlü sınav veya mülakat sonuçları 100 tam puan üzerinden de-
ğerlendirilir.

(3) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması, ya-
bancı dil puanı ve yazılı/sözlü sınav veya mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede
ALES veya tıpta uzmanlık sınavı puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının
%20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü sınav veya mülakat puanının %20’si dikkate
alınır ve toplamda en az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı/sözlü sınav veya mü-
lakat sınavından 100 puan üzerinden en az 60 puan alamayan veya yazılı/sözlü sınav veya mü-
lakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde
sırasıyla ALES veya Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet
notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

(4) Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin lis-
teleri ilgili EABD/EASD başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bildirilir. Kazanan adayların
listesi EYK kararıyla kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(5) Adayların kabulü EYK’ca kesinleştirilerek kayıt hakkı kazanan asil adaylar ile yedek
adaylar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Süre
MADDE 25 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-
den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl
olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler
için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin ens-
titü ile ilişiği kesilir.
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(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini
ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-
mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 26 – (1) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı

ile aynı olan Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri arasından öğrencinin çalışmak istediği
alanı ve öğrencinin danışman tercihini de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman,
EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Tez çalışmasının
niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği
ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ile EYK tarafından atanır, atanacak ikinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Öğrencinin
ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danışman değişikliği durumunda ilgili madde hü-
kümleri uygulanır.

(2) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için, başarıyla
tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışmanın üç aydan fazla başka bir kurumda görevlendirilmesi veya atanması ya
da üniversiteden ayrılması durumunda danışmanlık görevi sona erer ve öğrenciye yeni bir da-
nışman atanır.

Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerlerini başarı ile tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Yeterlik sınavına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci ya-
rıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar gir-
mek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, EABD/EASD başkanlığı tarafından önerilen ve EYK tarafından
onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite,
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, sınav tarihini ve yerini belirlemek, uygulamak ve de-
ğerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. EABD/EASD başkanlığı, doktora yeterlik komitesi
tarafından belirlenen sınav yeri ve tarihini sınavdan bir ay önce enstitü müdürlüğüne bildirir.
Sınav jürisi en az ikisi diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil beş
öğretim üyesinden oluşur. Danışman jürinin doğal üyesidir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı
hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Doktora yeterlik komitesi jüriye seçilecek üyeleri enstitüye öne-
rir. EYK önerilen adaylar arasından asil ve yedek jüri üyelerini belirler. Jüri asil üyelerinden
herhangi birinin sınava katılmaması halinde sınav, EABD/EASD başkanının çağrısı üzerine
yedek üyenin katılımıyla yapılır. Bir başka yükseköğrenim kurumundan seçilen jüri üyesinin
sınava katılmaması halinde ise dışarıdan çağrılacak diğer yedek üye sınava davet edilir. Yeterlik
sınavı öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin
katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrencinin her bir bölümden 100 üzerinden en az 75 alması
zorunludur. Yazılı veya sözlü sınavların herhangi birinden başarısız olan öğrenci, yeterlik sı-
navından başarısız sayılır. Yeterlik sınavı tekrarında, zorunlu haller dışında aynı jüri üyeleri
tekrar görevlendirilir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu
değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu ka-
rar, EABD/EASD başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bil-
dirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.
Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-
lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-
masını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. İlgili EABD/EASD başkanlığı
öğrencinin programa kabulü ve intibakını değerlendirerek EYK tarafından karara bağlanmak
üzere enstitüye önerir.

Tez izleme komitesi
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABD/EASD

başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-

ka ilgili EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. Anabilim dalı dışından yer alacak
üye özellikle tez konusuna yakın öğretim üyesi olmalıdır. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir, ancak tez izleme komitesi
üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın teklifi,
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 29 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini
tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisini sözlü savunmadan en
az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABD/EASD başkanlığınca işlemin bitişini
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına
sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi 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
enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-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 veya başarısız olarak belirlenir. Tez önerisi savunması
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dinleyicilere açık olarak yapılabilir ve dinleyiciler de tez önerisine katkıda bulunabilir. Komite
tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile
ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 30 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü ta-

rafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve ciltlen-
memiş sekiz adet tezi EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin intihal programı ra-
porundaki oran %25’ i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerek-
çesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu su-
nulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı
ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi
diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı
olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başka-
nının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan se-
çilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir
ve on beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplana-
mazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-
numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri
yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrenci-
nin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı
olamayanlar için talepleri halinde 25 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 31 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenilen sayıda nüshası

ve kayıtlı CD’sini danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını, EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını ve kayıtlı CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora
diploması almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uza-
tabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını
alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde, EABD/EASD’deki programın YÖK tarafından onay-
lanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin
yazılı talebiyle geçici mezuniyet belgesi verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-
değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak
üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de
en az 42 kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi ça-
lışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile diğer
yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört
ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 33 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-
zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans
derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puana, lisans derecesiyle
başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından
kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-
bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması,
yabancı dil puanı ve yazılı/sözlü sınav veya mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede
ALES puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil pua-
nının %10’u ve yazılı/sözlü sınav veya mülakat puanının %20’si dikkate alınır ve toplamda en
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az 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır. Yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavından 100
puan üzerinden en az 60 puan alamayan veya yazılı/sözlü sınav veya mülakat sınavına girme-
yen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES
puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin EABD/EASD’ye öğrenci kabu-
lünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 34 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin
derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına ba-
kılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul
edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya
Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile
ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser ve temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört
yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli
kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik te-
zinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması
MADDE 35 – (1) EABD/EASD başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi

Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser
ve temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte
belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını
enstitüye önerir, bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışman EYK kararı ile yarıyıl başlangı-
cından itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden
fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik
programlarında tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için,
başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı
Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) EABDAK/EASDAK her öğrenci için uzmanlık alanı anabilim dalı ile aynı olan
Üniversitenin kadrosundaki öğretim üyeleri ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğre-
tim görevlileri arasından; öğrencinin çalışmak istediği alanı ve öğrencinin danışman tercihini
de dikkate alarak enstitüye danışman önerir. Danışman, EYK kararı ile yarıyıl başlangıcından
itibaren en geç on beş gün içinde atanır. Tez çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı; danışmanın isteği ve EABD/EASD başkanlığının
önerisi ile EYK tarafından atanır. Öğrencinin ve/veya danışmanın talebi doğrultusunda, danış-
man değişikliği durumunda ilgili madde hükümleri uygulanır.

(3) Üniversite kadrosunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması ha-
linde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak
seçilebilir. Sanatta yeterlik programlarında öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için, ba-
şarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.
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Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 36 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

ser ve temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni ilgili senato tarafından kabul edilen
yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi çalış-
malarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise
düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunu-
labilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı ra-
porunu ve ciltlenmemiş sekiz adet tezi EABD/EASD başkanlığına teslim eder. Teze ilişkin in-
tihal programı raporundaki oran %25’ i geçemez. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti
halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ye gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EASD/EABD başkanlığının önerisi ve EYK
onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak
üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK
karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci
tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(4) Sınav jüri üyelerinden herhangi birinin katılmaması halinde EABD/EASD başka-
nının çağrısı üzerine yedek üyenin katılımı ile yapılır. Farklı yükseköğretim kurumundan se-
çilen jüri üyesinin sınava katılmaması durumunda, dışarıdan olan yedek üye sınava davet edilir
ve on beş günü geçmemek üzere yeni bir sınav tarihi belirlenir. İkinci kez jüri üyeleri toplana-
mazsa savunma sınavı konusunda yapılacak işleme EYK karar verir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itiba-
ren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının
sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü
öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser ve temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler
başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün için-
de ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak red-
dedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı
verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser,
temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda
da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği
kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje,
resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde
34 üncü maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 37 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenilen sayıda nüshasını
ve kayıtlı CD’sini danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını, EABD/EASD başkanlığı aracılığıyla
ilgili enstitüye gönderir.
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(3) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla
çalışmanın ciltlenmiş en az üç kopyasını ve kayıtlı CD’sini tez sınavına giriş tarihinden itibaren
bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci diploma
almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine 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 ilişiği kesilir.

(4) Diploma düzenleninceye kadar yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebiyle ge-
çici mezuniyet belgesi verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık Programı, Özel Öğrenci, Lisansüstü Programlar Arası Geçiş,

Yatay Geçiş, Kesin Kayıt, Öğretim Yılı

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 38 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen

adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:
a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alan-

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

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

larda almış olanlar.
(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili EABD/EASD başkanlığının
önerisi ve EYK onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler; yüksek lisans öğrencileri için lisans
düzeyinde, doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans düzeyinde ilgili EABD/EASD
önerisi ve EYK’nın kararı ile belirlenir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer eğitim-öğretim konularında öğrencinin ders al-
dığı programın tabi olduğu 27/11/2006 tarihli ve 26359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
veya bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi
bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı
olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora
programı sürelerine dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık sınıfına dâhil edilen öğrenciler, bir eğitim-öğretim yılı içerisinde
en çok 60 AKTS kredilik bilimsel hazırlık derslerini alabilir.

Özel öğrenci başvuru ve kabulü
MADDE 39 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABD/EASD başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere
özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde et-
meye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alan-
lar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer
hükümler Senato tarafından belirlenir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğ-
renci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.
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(2) Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Müracaat
ve kayıt tarihleri akademik takvimde belirtilen süreler içinde yapılır.

(3) Özel öğrenciler, derslere devam ve başarı durumları hakkında enstitüde uygulanan
usul ve esaslara uymak zorundadırlar.

(4) Özel öğrencilerden EYK tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.
(5) Özel öğrencilere, diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci statülerini belir-

ten, takip ettikleri derslerin kredisini ve başarı durumunu gösteren bir belge verilebilir.
(6) Özel öğrenci sayısı lisansüstü programlar için belirlenen öğrenci kontenjanlarına

dâhil değildir. Özel öğrenciler, kayıtlı öğrenciler için açılmış olan lisansüstü derslere kayıt yap-
tırabilirler.

Lisansüstü programlar arası geçiş
MADDE 40 – (1) Lisansüstü programları arasında geçiş izni EABDAK/EASDAK öne-

risi üzerine EYK’ca verilir.
(2) Tezli yüksek lisans programından tezsiz yüksek lisans programına geçen öğrenci

tezsiz yüksek lisans programları için gerekli kredileri tamamlamak zorundadır. Öğrenci geçiş
yaptığı programı tamamlamak için bu Yönetmelikte verilen azami süreyi aşamaz.

(3) Bu programlardan birinden diğerine geçebilmek için, EABDAK/EASDAK önerisi
ve EYK’nın onayı ile not ortalaması barajı da konulabilir. Yüksek lisans veya doktora prog-
ramları arasında geçiş yapacak öğrencinin bir seminer ve en az 60 AKTS kredilik derslerini
başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(4) Tez çalışmasına başlamış olan öğrenci lisansüstü programlar arası geçiş yapamaz.
(5) Lisansüstü programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 41 – (1) Üniversitenin veya başka yükseköğretim kurumlarının lisansüstü

programları arasında başka bir EABD/EASD’de en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği prog-
ramda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek
lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75
veya eşdeğeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

(2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması
gerekir.

(3) Tez aşamasındaki öğrenciler yatay geçiş yapamaz.
(4) YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki lisansüstü

programlardan yatay geçiş yapılamaz.
(5) Yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen tarihler içinde enstitü müdürlüğüne

yapılan başvurular öğrencinin geldiği enstitüde almış olduğu genel ağırlıklı not ortalamasına
göre yüksek puandan küçüğe doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

(6) Yatay geçiş başvuruları ve değerlendirme, ilgili EABDAK/EASDAK’nın görüşü
alınarak EYK’ca karara bağlanır.

(7) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin programın tamamlanabilmesi için
kullanacağı süreye daha önce kullandığı süre de dâhil edilir.

(8) Daha önce alınmış olan derslerin kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden mua-
fiyeti ilgili EABDAK/EASDAK’ca oluşturulan komisyonca değerlendirilir ve komisyonun
önerisi EABDAK/EASDAK’nın görüşü, EYK tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli
görmesi halinde ilgili öğrencinin müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler almasını
önerebilir.

(9) Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin muaf tutulduğu derslerin notu geçerli sayılır.
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Kesin kayıt
MADDE 42 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu

adaylar, akademik takvimde belirtilen tarihlerde öğrenci alımı ilanında istenilen belgeleri teslim
ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan
veya eksik evrak ve benzeri nedenlerle kayıt şartlarını yerine getirmediği için kaydı yapılama-
yanların daha sonra hiçbir şekilde kaydı yapılmaz. Kesin kaydını yaptırmayan adayın yerine
yedek adaylardan başarı puanına göre eksik kontenjan kadar aday kayıt hakkı kazanır.

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

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

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

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

Öğretim yılı
MADDE 43 – (1) Bir öğretim yılı, her biri Senatoca belirlenen iş gününden az olmamak

şartı ile güz ve bahar yarıyıllarından oluşur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kayıt Yenileme, Ders Kayıtları, Değerlendirme Esasları, Kayıt Dondurma,

İzin, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Kayıt yenileme
MADDE 44 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler, güz ve bahar yarıyılları

başlarında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde
belirtilen koşullara göre belirlenen katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek ve enstitü müdür-
lüğünce gerekli kayıt yenileme işlemlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Katkı payı veya
öğrenim ücretini ödemeyenlerin kaydı yenilenmez. Katkı payı ödemedikleri süre içinde ken-
dilerine not çizelgesi, öğrenci belgesi, staj yazısı ve askerlik belgesi gibi belgeler verilmez.

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

Ders seçimi ve ders kaydı
MADDE 45 – (1) Öğrencilerin, her yarıyılda açılan dersler arasından danışmanlarınca

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

lisans ve doktora danışmaları tarafından, danışman atanmayan öğrenciler için ise, bu görev da-
nışman atanıncaya kadar ilgili EABD/EASD başkanı tarafından yürütülür.

(3) Ders aşamasında tezli yüksek lisans öğrencisi bir, doktora öğrencisi ise iki seminer
vermek zorundadır. Seminerler ulusal kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Seminerin başarısız olması halinde seminer tekrarlanır. Başarılı bulunan seminer metni dönem
sonunda ilgili EABD/EASD başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir.
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Ders alma ve alınan derslerin kabulü
MADDE 46 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ders programlarında gerekli görülmesi ha-

linde ilgili EABDAK/EASDAK’ın teklifi ve EYK’nın kararı ile Üniversite enstitülerinden bi-
rinde veya bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programından en fazla iki ders al-
maları sağlanabilir. Alındığı programın zorunlu derslerinden olmamak kaydı ile bu derslerden
başarılı olma şartı aranır ve kredi yüküne sayılır.

(2) Lisansüstü öğrencilerin, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği
konularını içeren en az bir dersi lisansüstü eğitimi sırasında alması zorunludur.

Ders saydırma
MADDE 47 – (1) Öğrenciler yaz dönemi, özel öğrencilik ve daha önce lisansüstü prog-

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

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

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme
MADDE 48 – (1) Öğrenciler, seçtiği dersleri, kayıtlı oldukları programın kredi sınır-

larını dikkate alarak akademik takvimde belirtilen mazeretli kayıt yenileme/ekle-sil süresi için-
de danışmanın onayı ve EYK kararı ile ders bırakabilir veya değiştirebilir.

Bir alt programdan ders alma
MADDE 49 – (1) Lisans programında almamış olmak şartıyla tezli yüksek lisans öğ-

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

Devam zorunluluğu
MADDE 50 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları programlarda teorik derslerin %70’ine,

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

Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 51 – (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı ve bütünleme sınavlarından

ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için; derslerin devam şartını sağlamış
olması gerekir.

(2) Sınavlarda tam not 100 puandır. Sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-uygulamalı, sözlü-uy-
gulamalı veya proje şeklinde yapılabilir. Başarı notu; ara sınav puanının %40’ına yarıyıl sonu
sınav puanının %60’ının eklenmesi ile hesaplanır. Başarı notunun hesaplanmasında, kesirli
sayı en yakın tam sayıya tamamlanır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun 100
tam puan üzerinden yüksek lisans için en az 70 (CC), doktora için en az 75 (CB), 4,00’lük sis-
teme göre yüksek lisansta en az 2,00, doktora için en az 2,50 olması gerekir.

(3) Ara sınavlarından herhangi birine, 56 ncı maddede belirtilen mazeretleri nedeniyle
katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavı açılması ve tarihinin belirlen-
mesi ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK tarafından karara bağlanır. Mazeret
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sınavı açılması ve tarihinin belirlenmesi ilgili EABD/EASD başkanlığının önerisi üzerine EYK
tarafından karara bağlanır. Bu sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi kul-
lanılır:

Puan Harf Notu Katsayılar
90-100 AA 4,00
85-89 BA 3,50
80-84 BB 3,00
75-79 CB 2,50
70-74 CC 2,00
01-69 FD 0,50

0 FF DZ
a) Yüksek lisans ve bilimsel hazırlık programlarında AA, BA, BB, CB ve CC notu;

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

ve benzeri sınavlara girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen veya 01-69 arası not alan öğ-
rencilere verilir. Bu not, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FD)
notu (başarısız) olarak işleme alınır.

2) FF (DZ) (Devamsız): Derse devam yükümlülüğünü ve/veya ders uygulamalarına
ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrenciye verilir.
Not transkriptinde FF notu (devamsız) olarak geçer.

3) G (Geçer-Başarılı): Kredisiz derslerden başarılı olan öğrenciye verilir. Bu ders/dersler
öğrenci durum belgesinde görünür, ancak alınan not genel akademik başarı not ortalamalarına
katılmaz.

4) S (Süren çalışma): Tezini başarıyla sürdürmekte olan öğrenciye verilir.
(4) Danışmanlık dersi, tez çalışması, seminer ve uzmanlık alan derslerinin değerlen-

dirmesi başarılı (B) veya başarısız (BZ) notu ile değerlendirilir. Devam eden tez çalışmalarında,
tez başarı değerlendirmesi doktora eğitiminde tez izleme komitesi raporlarına ve yüksek lisansta
ise danışmanının değerlendirmelerine dayanılarak yapılır.

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

(6) Başarılı (B) ve başarısız (BZ) notları genel akademik başarı not ortalamalarına ka-
tılmaz.

(7) Anabilim dalı başkanları, lisansüstü programlarda yer alan derslerin sınav sonuçla-
rını, sınav evrakı ve protokolünü sınavların tamamlanmasını takip eden beş gün içinde enstitü
müdürlüğüne gönderir.

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

(9) Sınav sonuç belgeleri, enstitü müdürlüğü tarafından saklanır. Sınav evrakları ise il-
gili EABD/EASD başkanları tarafından beş yıl süre ile saklanır ve beş yılın sonunda, ilgili
EABD/EASD başkanları tarafından bir tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 52 – (1) Öğrenciler ve derslerden sorumlu öğretim üyeleri, sınav sonuçlarının

otomasyon sistemine girilmesinden itibaren beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe
ile başvurarak sınav kâğıtlarının ve başarı notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini
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isteyebilirler. EYK’ca oluşturulan komisyon tarafından incelenir, gerektiğinde dersin sorumlu
öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır. Sınav
kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse EYK kararı ile düzeltilir. Sonuç
yazılı olarak öğrenciye bildirilir.

Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 53 – (1) Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda

hesaplanarak belirlenir.
(2) Öğrencinin bir yarıyılda almış olduğu tüm derslerin başarı notu yarıyıl akademik

not ortalaması ANO, öğrencinin lisansüstü programa girişten itibaren, kayıtlı olduğu
EABD/EASD’nın ders programındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak ders dönemi so-
nunda hesaplanan notu genel akademik not ortalaması da GANO’yu ifade eder.

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

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

(5) Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının
hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalaması
hesaplanmasında tekrar edilen derslerden alınan en son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci du-
rum belgesine işlenir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması
3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

Ders tekrarı
MADDE 54 – (1) Öğrenciler başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorun-

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

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

Kayıt dondurma
MADDE 55 – (1) Öğrenciler; haklı ve geçerli mazeretleri ile askerlik veya eğitim ve

öğretimlerine katkıda bulunacak burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması halinde, da-
nışmanın ve ilgili EABD/EASD başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle EYK kararıyla
en çok iki yarıyıl süreyle kayıt dondurabilir. Kayıt dondurma taleplerinin yarıyılın başlangı-
cından itibaren en geç bir ay içinde yapılması gerekir. Kayıt dondurma süresi eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresinin bitimini takiben yarıyılın başında öğrenci kay-
dını yeniler ve öğrenimine kaldığı yerden devam eder. Süresi içinde kaydını yenilemeyenler
öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

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

Mazeretler
MADDE 56 – (1) Lisansüstü öğrencilerin kayıt dondurmak için haklı ve geçerli maze-

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

yurt dışında veya aynı amaçla süreli olarak yurt içi bir kuruluşta görevlendirilmesi,
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b) Zorunlu olarak askere gitmesi,
c) Sağlık kuruluşlarından alınan en az bir ay süreli sağlık raporu ile belgelenmiş bulunan

sağlıkla ilgili mazeretini kanıtlayıcı belgeler bir dilekçeyle birlikte sağlık raporunun bitimini
takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar EABD/EASD başkanlığının önerisi ile enstitü mü-
dürlüğüne ulaştırılması,

ç) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması koşulu
ile doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

d) Birinci derece yakınının hastalığı durumunda refakat etmesinin gerekli olduğunu
gösterir belgesinin olması,

e) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca öğretiminin aksaması sonucunu doğuracak olaylar do-
layısı ile öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,

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

g) EYK’nın kabul edeceği aşağıdaki hallerin ortaya çıkması halinde;
1) Mazereti EYK tarafından kabul edilen öğrenci, bu süre içinde derslere devam edemez

ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.
2) Mazeretlerini belgelendirmek ve enstitüye yazılı olarak başvurmak koşuluyla; öğre-

nim süresi içinde askere giden öğrencilere, askerlik süresince EYK kararı ile kayıt dondurma
hakkı verilebilir ve öğrenci bu sürede izinli sayılır.

3) Verilen izin süresi içinde, öğrencilerin isteği üzerine, verilen iznin kalan kısmı iptal
edilebilir. Ancak, izin nedeninin geçerli olmadığının EYK’ca belirlenmesi halinde de, verilen
izin iptal edilir ve o tarihe kadar izinde geçen süre öğrenim süresinden sayılır.

4) Öğrenimine ara veren öğrenciler; sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde pa-
saport kayıtları, dil, eğitim, belge ya da sertifika, diploma, terhis belgesi ve benzeri belgelerle
birlikte enstitüye yazılı olarak başvururlar. Başvurunun süresi içinde yapılmaması ya da bel-
gelerin ilgili EYK’ca yeterli görülmemesi durumunda öğrenime ara verme süresi iptal edilir
ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

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

Kayıt silme ve ilişik kesme
MADDE 57 – (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenci, dilekçe ile enstitü

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

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

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

(4) Kayıtları silinen öğrencilerin ödenmiş olan harç ve kayıt ücretleri iade edilmez. Ka-
yıt sildiren öğrencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.
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DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yurt dışındaki üniversitelerde öğrenci değişimi
MADDE 58 – (1) Üniversite ile yurt dışında bir üniversite arasında yapılan Socrates,

Erasmus ve benzeri öğrenci değişim programları uyarınca, öğrenci ve öğretim üyesi değişimi
programı çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönde-
rilebilir.

(2) Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre
eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi anabilim dallarından al-
maları gereken dersler yerine, gönderildikleri üniversitelerden aldıkları derslerden sorumlu sa-
yılırlar. Bu derslerin belirlenmesi, EABD/EASD koordinatörünün önerisi üzerine EABDAK/
EASDAK’ın teklifi ve EYK’nın kararı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, ilgili yarıyılın
başarısı olarak öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin yurt
dışında başarısız olduğu dersler veya eksik kredisi varsa, öğrenci bu derslerin yerine tez da-
nışmanının teklifi, EABDAK/EASDAK’ın önerisi ve EYK’nın kararı ile AKTS kredi açığı ka-
patılacak sayıda derse kayıt yaptırması sağlanır. Bu kapsamda, diğer üniversitelerden gelen
öğrencilere enstitüde öğrenim gördükleri süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır
ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Yurt içindeki üniversitelerde öğrenci değişimi
MADDE 59 – (1) Üniversite ile yurt içindeki diğer üniversiteler arasında 18/2/2009

tarihli ve 27145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğ-
renci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre öğrenci deği-
şimi programı uygulanır.

Diğer hükümler
MADDE 60 – (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisans-

üstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
MADDE 61 – (1) Aşağıdaki Yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.
a) 2/7/2012 tarihli ve 28341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
b) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
c) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
ç) 4/7/2012 tarihli ve 28343 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mehmet Akif Ersoy

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması 2016-

2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 60 ıncı maddesi uygulanmaz.
(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.
Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli

olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

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

YARGI İLÂNI 
Adana 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/818 
KARAR NO : 2016/341 
SANIK KİMLİĞİ : Mustafa ONKARDAŞ (TC Kimlik Nu: 52747660580); Ahmet 

ve Fatma oğlu, 30.11.1993 doğumlu, Şanlıurfa Merkez 
Kendirci Mahallesi nüfusuna kayıtlı. Şanlıurfa Merkez 
Sancaktar Mahallesi 1146 Sokak No:15 adresinde ikamet eder. 
Suç tarihinde; Hatay Yayladağı 7'nci Hd. Bl. K.lığı Belengöz 
Hd. Krk. K.lığı emrinde görevli 1993/3 tertip P. Er iken 
terhisli. 

SANIK MÜDAFİİ : Av. Yalçın TORUN, Ankara Barosuna kayıtlı 22578 s.s., 
Cevizlidere Mah. 1219. Sok. Latif Apt. No: 2/3 Balgat 
Çankaya Ankara (Dz.70,71-vekaletname-) 

MÜTEVEFFA KİMLİĞİ : Ali ŞOR, Abdusselam oğlu, Suriye Laskiye Hammuşi köyü 
SUÇ : Silahında Dikkatsizlikle Ölüme Sebep Olmak 
SUÇ TARİHİ : 27.05.2014 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 06.06.2016 tarihinde yapılan duruşmasında; 
1 - Sanık (Ter.) P.Er Mustafa ONKARDAŞ'ın 27.05.2014 tarihinde müteveffa Ali ŞOR'a 

karşı silahında dikkatsizlikle ölüme sebep olmak suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış 
ise de müsnet suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından 5271 sayılı Kanunun 223/2 
maddesi uyarınca sanığın BERAATİNE, 

2 - Sanık (Ter.) P.Er Mustafa ONKARDAŞ'a 28.05.2014 tarihinde gözaltında, nezarette 
ve yolda geçirdiği süre nedeniyle CMK'nın 141 ve 142'nci maddeleri gereğince ağır ceza 
mahkemesinde tazminat isteminde bulunulabileceğinin BİLDİRİLMESİNE, 

3 - Kararın kesinleşmesine müteakip Askeri Savcılık Adli Emanetinin 2014/199 emanet 
sırasına kayıtlı bulunan; 

a - Bir adet 4988608/83 seri numaralı G-3 Piyade Tüfeğinin, bir adet Haki Mont ve bir 
adet Hücum Yeleğinin ve son olarak bir adet şarjör ile on beş adet 7.62 mm. Merminin olay tarihi 
itibariyle envanterine kayıtlı bulunan BİRLİK KOMUTANLIĞINA İADESİNE, 

b - Bir adet metal parçasının, altı adet el ve yüz sabununun ve son olarak bir adet siyah üst 
eşofman ve bir adet gri renk tişörtün İMHASI İÇİN İLGİLİ BİRİME GÖNDERİLMESİNE, 

4 - Sanığın kamu davasında kendini müdafii Av. Yalçın TORUN ile temsil ettirdiği 
anlaşılmakla; beraat etmesi sebebiyle Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Ücreti tarifesi gereğince sanık 
lehine 1800,00- TL. (BİN SEKİZYÜZ TÜRK LİRASI) VEKALET ÜCRETİ ÖDENMESİNE, 

Askeri Savcılığın talebine uygun ve temyizi kabil olmak üzere SANIĞIN 
YOKLUĞUNDA VE SANIK MÜDAFİİNİN YÜZÜNE KARŞI oy sırası ve oy birliği ile karar 
verildi. 

Verilen karara karşı, temyiz süresinin; Karar veya hükmün sanığa tebliğinden ve sanık 
müdafiine tefhiminden itibaren bir hafta içerisinde olacağı, teşkilatında Askeri Mahkeme kurulan 
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Kıta Komutanı veya Askeri Kurum Amiri için temyiz süresinin hükmün gerekçesiyle birlikte 
tebliği tarihinden başlayarak bir hafta olduğu, Askeri Savcı için temyiz süresinin karar veya 
hükmün tefhiminden itibaren bir hafta olduğu, "Suriye Laskiye Hammuşi Köyünde" ikamet eden 
ve Suriye vatandaşı olan müteveffa Ali ŞOR'un; Kimlik, nüfus ve yerleşim yeri bilgileri tespit 
edilemeyen suçtan zarar gören ve mağdur olan yakınlarına İLANEN TEBLİGATTAN itibaren on 
beş gün içerisinde olacağı, taraflarca; 353 sayılı Kanunun 254, 196, 197, 205, 209 ve 212. 
maddeleri uyarınca hüküm yüzüne karşı verilen yönünden hükmün yüze karşı okunmasından, 
hüküm yokluğunda verilen yönünden 1 hafta (7 gün) içerisinde mahkememize ya da herhangi 
mahkemeye verebileceği dilekçe ile askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine kararı 
temyiz edeceğine dair beyanda bulunabileceği, asker ise bağlı bulunduğu veya en yakın askeri 
komutanlığına, tutuklu ya da hükümlü ise bulunduğu cezaevi ve tutukevi müdürlüğüne ya da 
bizzat Askeri Yargıtay nezdinde sözlü veya yazılı müracaatla temyiz yoluna başvurabileceği 
alenen okunup usulen tefhim olundu. 

Yukarıda yazılı kararın "Suriye Laskiye Hammuşi Köyünde" ikamet eden ve Suriye 
vatandaşı olan müteveffa Ali ŞOR'un; Kimlik, nüfus ve yerleşim yeri bilgileri tespit edilemeyen 
suçtan zarar gören ve mağdur olan yakınlarına tebliği yapılamamış olmakla; 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

 8825 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 5 (Beş) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 16/11/2016 Çarşamba günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 9664/1-1 
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E-POSTA SİSTEMİ YAZILIM LİSANS GÜNCELLEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı E-posta Sistemi 

Yazılım Lisans Güncellemesi, kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve Korumail markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 

konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte hazırlanan teknik şartnamenin, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.30’da evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine ve 

Korumail markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 

tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9684/1-1 
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4 KALEM GÜVENLİ AĞ YAZICISI SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı ihtiyacı 4 

Kalem Güvenli Ağ Yazıcısı Kuruluşça hazırlanan genel ve teknik istekler listesine, ihale 
dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve istenilen CANON, SAMSUNG ve XEROX 
markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte genel ve teknik istekler listesi, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesi, markaları, 
Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 
taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 11/11/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’da evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Kuruluşça hazırlanan genel 
ve teknik istekler listesine, ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve istenilen 
markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen 
tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan 
teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 9683/1-1 
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İSTANBUL İLİ ÜSKÜDAR İLÇESİ ALTUNİZADE MAHALLESİ 1812 ADA 75 NOLU 

PARSELDE 1 ADET MESKEN İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Mülkiyeti, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, 

Altunizade Mahallesinde bulunan 6.853,23 m2 miktarlı 1812 ada 75 nolu parselde kayıtlı, kat 

mülkiyetli, dubleks konut vasıflı A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölümler satılacaktır. Satış İhalesi; 

Teklifler, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Emlak ve İnşaat Müdürlüğüne elden kapalı zarfla teklif 

almak suretiyle teslim edilecek ve görüşmeler yapmak suretiyle TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

binası toplantı salonunda, "Pazarlık Usulü" ile yapılacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra 

verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir. İhale Komisyonunca gerek görülmesi halinde, ihale, 

pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle 

sonuçlandırılabilecektir. 

2 - TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde 

yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu'na tabi olmayıp, TCDD, İhaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif verme 

süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

3 - İhale dokümanları, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar 

Bankası Kadıköy Finansmarket şubesinde bulunan TR 08 0001 5001 5800 7293 4446 39 nolu 

IBAN numaralı hesabına 500,00 (Beş yüz) TL yatırılarak (Dekontlar İhale öncesi Mali İşler 

Müdürlüğü tarafından onaylatılacaktır.), üstünde teklif sahibinin teklif vereceği bağımsız bölüm 

bilgisi, adı soyadı, unvanını da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü 

Emlak ve İnşaat Müdürlüğü 3. Kat ihale bürosu Haydarpaşa adresinden temin edilebilir. 

Doküman bedeli kesinlikle iade edilmeyecektir. 

4 - İhale konusu İstanbul İli Üsküdar İlçesi Altunizade Mah. 1812 ada 75 nolu parselde 

bulunan A-1 Blok 23 nolu bağımsız bölümün geçici teminat miktarı 40.000,00 (kırkbin) TL 

olarak belirlenmiştir. 

 

Blok 

Bağımsız 

Bölüm No 

Hisse 

Oranı Arsa Payı Niteliği 

Brüt 

m2 

Son Teklif 

Tarihi ve Saati 

İhale Tarihi ve 

Saati 

A-1 23 Tam 
11527/ 

685323 

Dubleks 

Konut 
170 

17.11.2016 

11:00 

17.11.2016 

11:00 

 9561/1-1 
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DURAK VE REKLAM PANOSU YAPIM VE İŞLETİM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Erzincan Belediye Başkanlığından: 

1 - Erzincan Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere konulacak teknik şartnamede 

özellikleri belirtilen 40 Adet Durak, (10 Adet ikili cam durak-30 adet tekli cam durak) 20 adet 

Bilboard ve 10 Adet Led Ekran (6x4 ebatında 1 adet- 4x3 ebatında 9 adet) reklam ünitelerinin 

temini, montajı, bakım ve onarımı karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a 

maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile işletme hakkının 10 (on) yıl müddetle kiraya 

verilmesi işidir. 

2 - Teklifler; idare tarafından belirlenen KDV hariç olmak üzere 10 (on) yıllık, aylık kira 

bedeli üzerinden 14.347,50 (ondörtbinüçyüzkırkyediliraellikuruş) TL’nin altında olmamak üzere 

verilecektir. Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık tahmini işletme kira ve yatırım maliyeti muhammen 

bedeli üzerinden %3 (yüzde üç) oranında 113.281,00 (Yüzonüçbinikiyüzseksenbir) TL’ dir 

3 - İhale 15/11/2016 Salı günü saat 10.30’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda 

yapılacaktır. 

4 - İhale ile ilgili şartname, ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz İşletme 

Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 500,00 (beşyüz) TL karşılığında temin edilebilir. 

5 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI; 

5.1. İkametgâh veya istekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere 

adres beyanı, 

5.2. Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan 

sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi, 

5.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi, 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge 

5.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri 

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir. 
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5.5. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz 

veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26 ncı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen 

belgelerden herhangi birisi, 

5.6.a) İsteklinin ihale tarihinden geriye doğru son 5 (beş) yıl içinde tek bir sözleşme 

kapsamında Büyükşehir veya İl belediyelerinde anılan işi en az 1 (bir) ilde ve 2 (iki) yıl kesintisiz 

yapmış veya halen yapıyor olduğuna dair belge, (Sunulan belge ekinde, bu belgeye ait 

sözleşmenin sunulması zorunludur. Aksi takdirde değerlendirme dışı bırakılır.) 

b) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye katılabilir. 

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya 

birkaçı tarafından “5.6.a.” da istenilen belgeyi sunacaktır.  

5.7. 2886 sayılı Yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge, 

5.8. Erzincan Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim 

borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay içerisinde alınmış belge, 

5.9. Erzincan ilinde irtibat bürosu açacağına ilişkin taahhütname vermek, 

5.10. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 

5.11. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz 

edeceklerdir. 

6 - İhaleye katılacak olan isteklilerin 5. maddede istenilen belgeleri 15/11/2016 Salı günü 

(ihale günü) saat:10.30’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 

komisyon başkanlığına (encümen) teslim etmeleri gerekmektedir. 

7 - İstekliler 15/11/2016 Salı günü (ihale günü) saat:10.30’a kadar komisyon başkanlığına 

(Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci madde 

hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif 

son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  

8 - Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez, bundan dolayı idare yada 

komisyon herhangi bir suretle sorumlu tutulamaz. 

9 - Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp 

yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir. 

10 - İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralama idari ve teknik şartnamelerin 

hükümleri geçerlidir. 

Bilgi İçin: 

Erzincan Belediyesi İşletme Müdürlüğü 

Bahçelievler Mah. - ERZİNCAN 

Telefon: 444 9 024    Dahili 1118-1119    Faks: 0446 223 26 31    www.erzincan.bel.tr 

İlan olunur. 9634/1-1 
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MENEMEN-ALİAĞA İSTASYONLARI ARASI DAĞ 

YOLU VE İZMİR BANLİYÖ SİSTEMLERİNDE 35 KM YOL YENİLEME İÇİN HIZLI YOL 

YENİLEME MAKİNESİ KİRALANMASI, GERİLİM ALINARAK KAYNAK YAPILMASI 

VE DENİZ YOLUYLA BERABER KORUYUCU TAŞLAMA YAPILMASI 

HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2016/431613 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi 3.Bölge Müdürlüğü Atatürk 

Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı 

No:121/A 35220 ALSANCAK/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 464 31 31 / 4108 - 0 232 464 77 98 

c) Elektronik Posta Adresi : 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği 

    İnternet Adresi : www.malzeme.tcdd.gov.tr 

2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı : TCDD 3. Bölge Müdürlüğü Menemen-Aliağa 

İstasyonları Arası Dağ Yolu ve İzmir Banliyö 

Sistemlerinde 35 Km Yol Yenileme İçin Hızlı 

Yol Yenileme Makinesi Kiralanması, Gerilim 

Alınarak Kaynak Yapılması ve Deniz Yoluyla 

Beraber Koruyucu Taşlama Yapılması 

Hizmet Alımı İşi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERDEN TEKLİF 

ALINMAK SURETİYLE Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17.11.2016 Tarihi Perşembe Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 

bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 

olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 100,00,- TL. Bedelle temin 

edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9332/1-1 
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TRAFO MERKEZİ İŞLETME HİZMETİ ALINACAKTIR 
TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 
400 kV. CİZRE İletim Trafo Merkezlerinin bakım ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme 

ile ilgili hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 
yapılması işi ile ilgili hizmetler, 4734 sayılı KİK 3-g maddesi kapsamında açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale kayıt numarası : 2016/452829 
1 - İdarenin; 
1.1. Adı : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü/BATMAN 
1.2. Adresi : Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 BATMAN 
1.3. Telefon ve faks numarası : 488 2150408 - 488 2150412 
1.4. Elektronik posta adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin;  
2.1. Niteliği, türü ve miktarı : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğünden: 
  400 kV. CİZRE İletim Trafo Merkezlerinin bakım 

ve güvenlik hizmetleri hariç, işletme ile ilgili 
hizmetlerin Teknik Şartname ve Sözleşme 
hükümleri doğrultusunda hizmet alımı yolu ile 
yapılması işi 

2.2. Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Cizre/ 
ŞIRNAK 

2.3. İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 3 (Üç) yıldır. 
3 - İhalenin 
3.1. Yapılacağı yer : TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü BATMAN 
3.2. Tarihi ve saati : 14.11.2016  Pazartesi günü saat: 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. İdari Şartname ekindeki, standart forma uygun Teklif Mektubu. 
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4.1.4. İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Teşekkülün T.C. Ziraat 
Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu banka hesabına yatırılması ve 
makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Alt yüklenici; İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 

4.1.8. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge, 

4.1.9.İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin 4.1.1. ve 4.1.2. bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş 
deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip 
ortağına ait olması halinde, bu ortak (4.1.8.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.2.1. Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 
tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 
bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, 

Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.2.2. Bilanço veya eşdeğer belgeler 
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 
a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 
b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgeler, 
a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, 
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış 
serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 
toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 
üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 
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özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince 
onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 
hesaplanacak oranlar aranmaz. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 
yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 
yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler 
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş 
faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin 
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi 
sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 
sağlanamadığına bakılır. 

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

4.3.1. İstekliler aşağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 
herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. İsteklinin Elektrik Üretimi veya İletimi ile ilgili herhangi bir alanda hizmet 
verdiğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 (ON) yıl içinde kamuda veya özel 
sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren 
belgeler. 

4.3.1.3. İsteklilerin teklifleri ekinde “Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu”na göre 
çalıştırmayı taahhüt ettikleri İşletme Elemanları Puan Tablosunu sunacaklardır. Elemanların 
(Grup Mühendisi, Trafo İşletme Mesul Teknisyeni, Trafo İşletme Teknisyeni) puanlarının toplamı 
Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 64 (Altmış Dört) puanı sağlaması şarttır. 

4.3.2. İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler: 
4.3.2.1 İstekliler teklif edilen bedelin en az %30’u oranında ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış İş Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iş 
deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluşan bedel dikkate alınmayacaktır. 

4.3.2.2. İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki 
aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş 
deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin 
katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 
bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 
teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 
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İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 
mesleki deneyimini ortaya koyan; Kamu veya özel Sektörden alınmış İş Bitirme Belgesi, İş 
Denetleme ve İş Yönetme belgeleridir. 

4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 
4.4.1. İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 10 yıl içinde kamu veya özel sektöründe 

tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 
gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen, 

- Elektriksel gücü en az 5 MWe olan elektrik santralının tesis edilmesi veya işletilmesi  
- 154 kV ve üzeri enerji iletim hattının işletilmesi, 
- 154 kV ve üzeri iletim trafo merkezinin (komple veya tevsiat) anahtar teslimi olarak 

tesis edilmesi, 
İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı; TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü, Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 

Batman (Satın Alma ve Ticaret Servisi) adresinde görülebilir. Doküman almak isteyen istekliler 
idarenin T.C Ziraat Bankası Batman Şubesinde bulunan 37712044-6041 nolu hesabına 100,00,-TL 
(Yüz TL) yatırarak banka dekontu karşılığı aynı adresten temin edilebilir.  

7.2. Doküman satış bedelinin önceden İdare hesabına havale edilmesi kaydıyla, ihale 
dokümanı posta veya kargo yoluyla satın alınabilir. (Değişik ibare: 07/06/2014-29023 R.G./27. 
md.) Dokümanın bu şekilde satın alınabilmesi için adına ihale dokümanı satın alınacak 
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisini de içeren talep yazısının, 
doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte ihale tarihinden en az 
beş gün önce idareye faks veya posta yoluyla bildirilmesi gerekmektedir. İdare, talebin alındığı 
tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı, doküman satın alındığına ilişkin İdare yetkilisince 
imzalı formu da ekleyerek, talep sahibinin belirttiği adrese gönderir. Bu durumda dokümanın 
postaya veya kargoya verildiği tarih, dokümanın satın alınma tarihi olarak kabul edilir. 
Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir 
şekilde sorumlu tutulamaz.” 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEİAŞ 16. Bölge Müdürlüğü Muhaberat 
Servisine - Batı Raman Yolu 2. Km. P.K: 50 Batman adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış)takvim 
günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre, ceza 

ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç bu Kanuna tabi değildir. 9641/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tokat Belediye Başkanlığından: 

1 - İhale konusu olan iş; Tokat İli, Merkez İlçesi, Günevi, 2797 Ada, 3 Parselde (3.024,19 m2) 

bulunan taşınmazın; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

kat karşılığı inşaat yapılması işidir. 

2 - İhale dokümanı bedeli 650 TL (altıyüzelli lira) dır. Doküman bedeli, Belediyemiz Mali 

Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır. İhale dokümanı, para yatırma makbuzu karşılığında, 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nden alınacaktır. 

3 - İhale; Alipaşa Mahallesi Gazi Osman Paşa Bulvarı No: 184 TOKAT/60100 adresinde 

bulunan Belediye Başkanlık Binasındaki encümen toplantı salonunda 06/12/2016 tarihinde saat 

14:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile 

yapılacaktır. 

4 - İhalenin Muammen bedeli: 9.970.400,00 TL (dokuzmilyon dokuzyüz yetmişbin 

dörtyüzlira lira) olup, istekliler geçici teminat olarak, muammen bedelin %3 ü oranında 

299.112,00 TL (ikiyüzdoksandokuzbinyüzonki lira) geçici teminat vereceklerdir. 

5 - İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri, teklif zarflarında 

sunmaları zorunludur. 

a. Kanuni ikametgah belgesi 

b. Türkiye Cumhuriyet’inde Yasal Tebligat ve Yazışma Adresi 

c. Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Müteahhitlik Belgesi) 

d. Tüzel kişi olması halinde; 

d1 - Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir yasal kurumdan son 30 gün 

içerisinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair güncel hisse yapısını ve faaliyet 

alanını gösteren belge (Ticaret Sicil Gazetesi Onaylı sureti) 

d2 - Tüzel kişilikler için isteklinin iflas, tasfiye ve ya konkordato halinde olmadığını 

gösteren son 30 gün içerisinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası’ndan alınmış belge.  

d3 - Gerçek kişi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odası ve/veya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası siciline kayıtlı olduğuna dair son 30 gün içerisinde alınmış belge 

d4 - Ortak Teşebbüs Kuruluşu olması halinde; ortak teşebbüsü oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin ayrı olarak yukarıdaki esaslara (d1-d2) göre temin edecekleri belge. 

e. İsteklilerin noter tasdikli imza sirküleri 
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1) Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri, 

2) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname 

ile imza sirküleri, 

3) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her 

birinin e/1 ve e/2 bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler, 

f. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse 

oranlarını ve görevlerini belirten belge, 

g. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte 

bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli 

imza sirküleri, 

h. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat vermesi 

i. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye uygun olarak hazırlanmış noter 

tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi, 

j. İsteklinin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet 

Şubesinden alınan vadesi geçmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığını gösteren son 30 gün 

içerisinde alınmış belgenin aslı, 

k. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek 

(şartname ekinde sunulan) “Yer Gördü Belgesi”, 

l. Bu şartnamenin eki örneğe uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu, 

m. Bu şartnamenin 3nci maddesinde belirtilen iş deneyimine sahip olduğuna dair belge, 

n. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

o. Tüm şirket ortaklarının son 15 gün içerisinde alınmış Adli sicil kaydı belgesi. 

p. İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 

edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 

yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli inşaat mühendisi (şantiye şefi) 

1 adet en az 5 yıl deneyimli mimar 

6 - İhaleye teklif verecek olan isteklilerin, ihale zarflarını 05/12/2016, saat 17:00’a kadar 

Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’ne vereceklerdir. 

7 - Bu işe ait ilan bedelleri, İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişilerden sözleşme 

yapılmadan önce defa’ten tahsil edilecektir. 9564/1-1 
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LİNYİT KÖMÜRÜ ARAMA AMAÇLI VE KAROTLU  
URANYUM SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Linyit Kömürü Arama Amaçlı ve Karotlu Uranyum Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih 

ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/455314 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire 

Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar 
Bulvarı No: 139 Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 
1. BÖLGE: 
 43.000 m Amasya (Merzifon) - Çorum’da Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 7.000 m Amasya (Merzifon) - Çorum’da Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
2. BÖLGE: 
 25.000 m Çankırı - Karabük’te Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 5.000 m Çankırı Karabük’te - Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
3. BÖLGE: 
 20.000 m Ankara (Gölbaşı-Bala-Haymana)’da Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 10.000 m Ankara (Gölbaşı-Bala-Haymana)’da Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
4. BÖLGE: 
 40.000 m Muş’da Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 10.000 m Muş’da Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
5. BÖLGE: 
 30.000 m Muğla - Aydın - Denizli’de Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 10.000 m Muğla - Aydın - Denizli’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
6. BÖLGE: 
 43.000 m Afyonkarahisar - Denizli’de Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 7.000 m Afyonkarahisar - Denizli’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
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7. BÖLGE: 
 70.000 m İstanbul - Kırklareli’de Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 30.000 m İstanbul - Kırklareli’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
8. BÖLGE: 
 70.000 m Tekirdağ - Edirne’de Karotlu Linyit Arama Sondajı, 
 30.000 m Tekirdağ - Edirne’de Kırıntılı Linyit Arama Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
9. BÖLGE: 
 10.000 m Nevşehir - Avanos’da Karotlu Uranyum Sondajı, 
 (Metrajlar birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) olmak üzere toplam 

460.000 metre. 
b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 9 (dokuz) bölgede 

yapılacaktır. 
c) İşin süresi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. BÖLGELER: 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 
kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
tebliğinden) itibaren, 15 (onbeş) takvim günü 
içinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanacaktır 
İşin süresi işe başlama (İşe başlama bölge 
kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme 
tarihi) tarihinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
Bölgeler 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günü, 9. 
Bölge 240 (ikiyüzkırk) takvim günü. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 22/11/2016 - 10:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini 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, standart forma uygun 
belge. 

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

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
İdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine %15 

(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 9606/1-1 
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PROFESYONEL FOTOĞRAF MAKİNESİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince desteklenen 

projeler için gerekli olan 1 kalem mal alımı işinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi 
(f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 
sayılı kararname eki esaslarının 20. maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez 
Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 212 440 0017 - Faks: 0 212 440 0019 
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@istanbul.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):- 
2 - İhale Konusu malın: 
 

a) Niteliği, türü Miktarı İhale tarihi İhale saati 

1-) Profesyonel Fotoğraf Makinesi Sistemi 
İhale kayıt no:2016/459664 1 Adet 10/11/2016 09:30 

 
b-c) Teslim Tarihi ve Teslim Yeri: 
b-c-1) Tek parti olarak sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31.12.2016 tarihine kadar 

mesai saatleri içinde teslimat İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi‘ne yapılacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer: İ.Ü Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüsü Beyazıt/İSTANBUL 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen 

iş ortaklığı beyannamesi, 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1. İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştırma 

yapılabilmesi için teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım 
materyallerini eksiksiz sunması gerekir. Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik 
şartnamenin tüm maddelerinin cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi 
gerekmektedir. Önerilen ürün teknik şartnameye uymak zorundadır. Teknik Şartnameye uymayan 
ürün değerlendirme dışı bırakılır. 

4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler ve taşıması 
gereken kriterler: 

4.3.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi 
5.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale, katılma koşullarını sağlayan tüm yerli ve yabancı isteklilere açık olup yerli 

istekli lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL) görülebilir ve 100,00 - Türk Lirası karşılığı İ.Ü. 
Strateji Geliştirme Başkanlığına (Süleymaniye Cad. No: 25 Beyazıt-İstanbul) yatırılan bedelin 
makbuzu ile yine aynı adresten satın alınabilir. (Her iş için ayrı ayrı ihale doküman bedeli 
yatırılmalıdır.) 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Binası Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi Merkez Kampüs Beyazıt/İSTANBUL adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İhalelere iştirak edecek istekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme 
imzalanacaktır. 

10 - İstekliler ihalesine iştirak etmiş oldukları her iş için teklif edilen bedelin %3’ünden az 
olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 
olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Bütün tekliflerin red edilmesi ve ihalelerin iptal edilmesinde idare serbesttir. 
 9699/1-1 
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2 (İKİ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 2 (iki) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 
esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 
İhale kayıt numaraları : 1) 2016/456538 
  2) 2016/456581  
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum/ 
SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 / 7091 - 7090 
  Faks: 0 (362) 457 60 21 
c) Elektronik posta adresi  : pyo@omu.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) :  
2 - İhale konusu malın   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) Üst Düzey Mikro Cerrahi Ameliyat Mikroskobu, 

1 Adet (Komple) 
  2) Yüksek Geçerlilikli Doğum Simülatörü Eğitim 

Seti, 1 Adet (Komple) 
b) Teslim yeri/yerleri  : 1) Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 

Ana Bilim Dalı 
  2) Samsun Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Bölümü; 
c) Teslim tarihi  :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 
3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin  
a) Verileceği/Yapılacağı yer : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 
Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 
  1) Tarih: 30/11/2016 Saat: 14:00 

  2) Tarih: 30/11/2016 Saat: 14:30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

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

belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 
(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla) 
a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 
benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 
maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 
ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 
demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 
kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 
süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 
isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 
demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 
forma uygun iş ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 
belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB’ da Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 
tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 
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4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 
Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 
Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 100,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 
Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 
da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 
her bir ihale için ayrı ayrı 110,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 
TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 
İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 
dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 
ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 
edilecektir.” 

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 
dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 
Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 
teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 
teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 
az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 9633/1-1 
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MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. Müessesesi Müdürlüğü 13 Eylül mh. Atatürk Cd. 

No. 111 45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)   Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

İhalenin-Niteliği - Türü İ.K No Dosya No İhale Tarih - Saati 

Teslim 

Süresi 

1 24 Kalem Kablo Alımı 458254 2016-1944 23.11.2016-14:00 30 Gün 

2 3 Kalem Marion 191M Yedeği Alımı 458255 2016-1945 23.11.2016-14:30 90 Gün 

3 97 Kalem Komatsu Yedeği Alımı 458260 2016-1946 23.11.2016-15:00 120 Gün 
 
b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 

yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - Müessesemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup, (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 9675/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Sultangazi Belediye Başkanlığından: 

1 - SULTANGAZİ İLÇESİ, ESKİ HABİPLER MAHALLESİ 1905 ADA 3 PARSEL VE 

1905 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI İŞİ 2886 sayılı 

D.İ.K.’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

2 - Tahmini yatırım maliyeti: (Yaklaşık Maliyet Hesabı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre) 10.443.179,94 TL + KDV’ dir. 

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin % 3’ü olan 313.295,40 TL’dir. 

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat:3 Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan Fen işleri 

Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 100,00-TL karşılığında satın alınabilecektir. 

5 - İhale 22/11/2016 Salı günü saat 10:30'da Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No:54 Belediye Hizmet Binası Kat:1 Sultangazi/İstanbul adresinde, Belediye Encümeni Toplantı 

Odasında, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g 

maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır. 

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI: 

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır. 

6.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi,  

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,  

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi 

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge, 

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu 

ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D) İmza sirküleri,  

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)  

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 
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E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca 

veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.) 

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare 

ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge, 

H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta 

Müdürlüğünden alınmış belge, 

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift 

imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat 

mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu, 

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin 

tahmini yatırım bedelinin %10’dan az olamaz). 

J) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname, 

K) Teknik personel taahhütnamesi,  

L) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar. 

M) İhalede yeterlik alabilmek için Madde 6’da belirtilen belgelerin asıllarının veya noter 

tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Sultangazi Belediye Başkanlığı Belediye 

Encümeni (Yazı İşleri Kalemine) (Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye 

Hizmet Binası Kat:1 Sultangazi/İstanbul) hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, ihale tarihinden 

5 (beş) iş günü önce, Müdürlük yazı işleri kalemine en son 14.11.2016 tarihinde mesai bitimine 

kadar verilmesi gerekir. 

N) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. 

İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan 

veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik 

değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye 

Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün 

isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)  tarafından açıklanacaktır. Yeterlik 

müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı 

bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine 

iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır. 

7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: 

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır. 

7.1. İÇ ZARF: 

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2016 – Sayı : 29878 

 

a - Teklif mektubu (ekli örneğe uygun),  

Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak 

hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen 

okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması 

zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya 

düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır. 

b - İç Zarfın Kapatılması: 

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli 

tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. 

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

7.2. DIŞ ZARF: 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:  

a - İç zarf, 

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri, 

c - Noter tasdikli imza sirküleri, 

d - Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname, 

e - Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun) 

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, 

(Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.) 

Dış zarfın kapatılması: 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu 

yazılarak kapatılacaktır.  

8 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ: 

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon 

Başkanlığına (Belediye Encümenine) Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi 

Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat Sultangazi/İSTANBUL adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü 

Kalemine verilecektir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon 

başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık 

adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon 

başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) 

idarelerinin saat ayarı esastır. 

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

 9635/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Kocaeli 3. İş Mahkemesinin 2012/80 Esas, 2015/391 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9648/1-1 

————— 

İstanbul 34. İcra Müdürlüğünün 2004/12099 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9649/1-1 

————— 

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/715 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9650/1-1 

————— 

İstanbul 13. İcra Müdürlüğünün 2000/19163 Esas sayılı dosyasının imha edildiği 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 9651/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Adıyaman, Gaziantep illerinde sahip 

bulunduğu AR/ÇPA/4614 hak sıra no.lu 1 adet petrol arama ruhsatının müddeti 18.10.2016 

tarihinde sona ermiştir. 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 22/3 ve 22/4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi 

yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş 

olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliğinin 26’ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu 

ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel 

Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 9625/1-1 
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
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. 

 9706/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/36498 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Ankara  

Adresi 
Mustafa Kemal Mah. 2151/1 A 
Blok No: 24   06520 Söğütözü 
Çankaya/Ankara 

Tel-Faks 0 312 219 7700 - 0 312 219 7571 

Posta Kodu 06520 E-Mail dsi5@dsi.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Birgüç İnşaat Nakliyat Otomotiv ve 
Petrol Ürünleri Hizmetleri Taahhüt ve 
Ticaret Limited Şirketi 

Recep Yener 

Adresi 
Çetin Emeç Bulvarı Lizbon Cad. Ata 
Mah. 75/2 Öveçler Çankaya/Ankara  

Tepecik Mah. 1507 Sok. No: 14 
Mamak/Ankara 

T.C. Kimlik No.  16789799332 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1770308251  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

306447  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (2) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9681/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 
AVUKAT GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU 

Bakanlığımızda istihdam edilmek üzere 02/07/2015 tarihli ve 29404 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığına Ait Hukuk Müşaviri ve Avukat 
Kadrolarına Atama Yapmak İçin Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında Avukatlık Hizmetleri Sınıfından boş 
bulunan ve aşağıdaki tabloda dağılımı gösterilen 20 adet Avukat kadrolarına 16-20 Ocak 2017 
tarihleri arasında Ankara’da Giriş (Sözlü) Sınavı ile personel alımı yapılacaktır. 

 
BİRİM ADI ADET 

Bakanlık Hukuk Müşavirliği 3 
Aydın Valiliği 1 

Artvin Valiliği 1 

Batman Valiliği 1 
Denizli Valiliği 1 

Erzincan Valiliği 1 
Kayseri Valiliği 1 
Kilis Valiliği 1 

Kocaeli Valiliği 1 
Malatya Valiliği 1 
Manisa Valiliği 1 

Muğla Valiliği 1 
Nevşehir Valiliği 1 
Ordu Valiliği 1 

Rize Valiliği 1 
Sivas Valiliği 1 
Tekirdağ Valiliği 1 

Tunceli Valiliği 1 
TOPLAM 20 

 
GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI 
1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
2 - Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş 

yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,  
3 - ÖSYM tarafından 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan “Kamu Personel Seçme Sınavı 

(B) Grubu KPSSP3” puan türünden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla 
başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (100 üncü aday ile aynı 
puana sahip diğer adaylar da giriş (sözlü) sınavına alınacaktır.), 

4 - Son başvuru tarihi itibariyle avukatlık ruhsatına sahip olmak. 



Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 4 Kasım 2016 – Sayı : 29878 

 

BAŞVURU USULÜ VE GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN 

ADAYLARIN TESPİTİ 

1 - Adaylar; Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan “2016 

yılı Avukat Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formuna” 05-09 Aralık 2016 tarihleri arasında ilgili 

sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip 

elektronik ortamda doldurarak müracaat edeceklerdir.  

2 - Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının 

bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi 

almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, 

şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin 

edebilirler. 

3 - Adayların başvurularını tamamlayabilmesi için İş Talep formunu doldurduktan sonra 

“Başvuru Formunu Onayla” butonuna basmaları gerekmektedir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen 

adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. 

4 - Adaylar, İş Talep Formunu doldurup, “Başvuru Formunu Onayla” işlemini 

gerçekleştirinceye kadar müracaat süresi içerisinde İş Talep Formu üzerinde değişiklik 

yapabileceklerdir. Elektronik ortamda başvurusunu sorunsuz bir şekilde tamamlayan adayların, İş 

Talep Formunun çıktısını belirtilen başvuru tarihleri arasında almaları gerekmektedir. 

5 - “Başvuru Formunu Onayla” işlemini yapıp, “Yazdır” butonunu kullanarak İş Talep 

Formunun çıktısını aldıktan sonra hatalı giriş yaptığını fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr 

adresli internet sitemizde ilgili sınav duyurusu bölümünde yer alan “Hatalı Kayıt Bildirim 

Dilekçesi” ile Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şube Müdürlüğüne faks yoluyla (Faks: 0 312 

425 61 30, Tel: 0 312 422 41 64) müracaat ederek, mevcut kayıtlarına yeniden giriş yapabilmek 

için, İş Talep Formunun güncellenebilir duruma getirilmesini 09 Aralık 2016 tarihi saat 16:00’a 

kadar talep edebilecektir. 

6 - İlgili sınav bürosunca, hatalı giriş nedeniyle yeniden giriş yapmak isteyen adaylara 

09Aralık 2016 tarihi saat 17:30’a kadar elektronik başvuru formunda değişiklik yapabilme imkanı 

verilecektir. Elektronik ortamda yapılacak müracaatlar aynı gün saat 17:30 itibari ile sona erecektir. 

7 - KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre belirlenen Giriş (Sözlü) sınavına katılacak 

adaylara ait kesin olmayan değerlendirme sonuç listesi 13 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız 

www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

8 - KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre ilan edilen kesin olmayan değerlendirme sonuç 

listesine itirazlar 13-14 Aralık 2016 tarihlerinde (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav 

Kuruluna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. 14 

Aralık 2016 tarihinde saat 17:30’dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itiraz 

dilekçeleri işleme alınmayacaktır. 
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9 - Sınav Kurulunca itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak 
bildirilecektir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

10 - KPSSP3 başarı puan sıralamasına göre Giriş (Sözlü) sınavına katılacak adaylara ait 
kesin sonuç listesi, 20 Aralık 2016 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 
sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

11 - Adaylar, Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilen; 
a) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan iş talep formunun 

imzalanmış ve resim yapıştırılmış bilgisayar çıktısı, 
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında 

tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik 
belgesinin aslı veya onaylı örneği), 

c) Üç adet vesikalık fotoğraf, 
ç) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 
d) Özgeçmiş,  
e) Avukatlık ruhsatnamesinin baro veya noterden onaylı örneği 
f) Görev yeri tercih formu, 
ile birlikte İş Talep Formunun çıktısını imzalayıp, resim yapıştırılmış olarak 20-26 Aralık 

2016 tarihleri arasında (09:00-12:00/13:30-17:30) saatleri arasında ilgili sınav bürosuna elden 
teslim edeceklerdir. İstenilen belgeleri süresi içerisinde ilgili sınav bürosuna teslim etmeyen 
adaylar Giriş (Sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

12 - İstenilen evrakları süresi içerisinde teslim eden adaylar Giriş (Sözlü) sınavına 
çağrılacaktır. Bu adaylara, Giriş (Sözlü) sınavının günü, saati ve yeri 26 Aralık 2016 tarihinden 
itibaren Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek ve ayrıca İş Talep 
Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak bildirilecektir. Adayların sınav 
saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında onaylı 
kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) 
herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen 
adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde 
bulunamayacaklardır. 

13 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar İçişleri Bakanlığı Avukat Giriş (Sözlü) 
sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması 
yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. 

14 - Müracaatlar; elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile alınacağından, posta yoluyla 
veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

SINAV YERİ 
Giriş (Sözlü) Sınavının günü, saati ve yeri Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli 

internet sitesinde 26 Aralık 2016 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacaktır. Ayrıca, sözlü 
sınava alınacak adayların İş Talep Formunda belirttikleri yazışma adreslerine tebligat yapılarak da 
bildirilecektir. 
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SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI 

Giriş Sınavı; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni 

Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza 

Usul Hukuku, İş Hukuku ve 26/09/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu 

İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararname konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, 

ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin 

mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek 

ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden 

değerlendirilerek sözlü olarak tek aşamada yapılacaktır. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İTİRAZ 

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan 

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş (70) olması şarttır. 

Giriş (Sözlü) Sınavı sonucuna göre, başarı puanı en yüksek puanlı adaydan başlanmak 

üzere oluşturulan kesin olmayan başarı listesi Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli internet 

sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. Söz konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren üç iş 

günü içerisinde hafta içi (09:30-17:30) saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, 

itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir. Sınav Komisyonunca 

itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu, ilgili adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtiraz üzerine 

Sınav Komisyonunca verilen kararlar kesindir. 

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI 

Kesin başarı sıralaması adayın sözlü sınavda aldığı puana göre yapılır. Başarı puanının 

eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir. 

Kesin başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda yer alan boş sayısı 

kadar asil aday ve Sınav Komisyonu tarafından belirlenecek en fazla kadro sayısının yarısı kadar 

yedek aday olmak üzere açıklanır. Başarılı olan adayların listesi, sınav komisyonunca Bakanlığın 

www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır. 

ATAMA İŞLEMLERİ 

Giriş (Sözlü) Sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan; belirtilen süre içerisinde 

Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli resmi internet sitesinde yayımlanacak olan Avukat 

kadroları için atamaya esas görev yeri tercih formu alınacaktır. Tercihte bulunmayan veya ilan 

edilerek duyurulan süre içerisinde formunu Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi 

Müdürlüğüne ulaştırmayan ya da tercihte bulunduğu halde başarı puan sıralamasına göre 

tercihlerine atanamayacak olan adayların atama görev yerleri Giriş Sınav Komisyonunca 

belirlenecektir. Bu durumdaki adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. 

Giriş (Sözlü) Sınavını kazanan adayların başarı puanı ve tercih sıralamasına göre 

atamaları yapılır. 9301/1-1 
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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından: 
T.C. 

BAŞBAKANLIK 
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 
1 - GENEL 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına giriş sınavı ile, Genel İdare Hizmetleri sınıfından 

8 inci ve 9 uncu derece Hazine Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere, aşağıda belirtilen 
alanlarda ve sayılarda Hazine Uzman Yardımcısı alınacaktır. 

 
ALAN ADET 
İktisat 7 
İşletme 4 
Maliye 3 
Hukuk 5 
Bilgisayar Mühendisliği 4 
Endüstri Mühendisliği 3 
Matematik 2 

TOPLAM 28 
 
Hazine Müsteşarlığı, yapılacak sınavlar sonucunda yukarıda belirtilen sayıda başarılı aday 

bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar Hazine Uzman Yardımcısı alabilir veya yukarıda 
belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir. 

2 - SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI 
Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları 

taşımaları gerekmektedir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak, 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını 

doldurmamış olmak (01/01/1981 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir), 
c) En az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, 

işletme ve mühendislik fakülteleri veya yüksek okulları ile diğer üniversite ve fakültelerin veya 
yüksek okulların matematik bölümünden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu 
tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan mezun olmak, 

ç) ÖSYM tarafından 2014 yılı Aralık ayı ile 2015 ve 2016 yılları arasında gerçekleştirilen 
Yabancı Dil Bilgisi Seviye tespit sınavlarından (Almanca, Fransızca veya İngilizce dillerinden 
birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak, 

d) T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 
tarafından 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme 
Sınavlarında (KPSS), 
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• İktisat alanı için KPSSP-22 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde bulunmak (bu alan 
için sadece İktisat bölümü mezunları kabul edilecektir), 

• İşletme alanı için KPSSP-23 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde bulunmak (bu alan 
için sadece İşletme bölümü mezunları kabul edilecektir), 

• Maliye alanı için KPSSP-24 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak (bu alan 
için sadece Maliye bölümü mezunları kabul edilecektir), 

• Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda 
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 100 kişi içerisinde bulunmak (bu alan 
için sadece Hukuk bölümü mezunları kabul edilecektir), 

• Bilgisayar Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak 
ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 80 kişi içerisinde 
bulunmak (bu alan için sadece Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), 

• Endüstri Mühendisliği alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve 
başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 60 kişi içerisinde bulunmak 
(bu alan için sadece Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları kabul edilecektir), 

• Matematik alanı için KPSSP-7 puan türünden en az 75 puan almış olmak ve başvuruda 
bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde bulunmak (bu alan 
için sadece Matematik bölümü mezunları kabul edilecektir), 

Hazine Uzman Yardımcılığı giriş sınavında daha önce iki defa başarısız olanlar giriş 
sınavına giremezler. 

3 - BAŞVURU 
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı için başvurular 07.11.2016 

tarihinden 18.11.2016 günü mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar yapılacaktır. 
Başvurular aşağıda yer alan üç yöntemden biri kullanılarak yapılabilecektir: 
a) Müsteşarlığın internet sayfası üzerinden (http://www.hazine.gov.tr), 
b) “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı İnönü Bulvarı 

No:36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA” adresine şahsen, 
c) Yukarıda belirtilen Hazine Müsteşarlığı adresine posta yoluyla (iadeli taahhütlü). 
18.11.2016 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta yoluyla 

yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Müsteşarlık Genel Evrakına en geç 
18.11.2016 tarihi mesai saati bitimine (Saat 18:00) kadar teslim edilmesi gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

4 - ŞAHSEN VEYA POSTA YOLUYLA BAŞVURU 
Şahsen başvuruda bulunacak adayların yanlarında nüfus cüzdanı ve elektronik ortamda 

kayıtlı bir fotoğraf bulundurmaları yeterli olacaktır.  
Posta yolu ile başvuru yapacak adaylardan talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır: 
a) Müsteşarlığın internet sayfasından veya Personel Dairesi Başkanlığından temin edip 

dolduracakları ve imzalayacakları “İş Talep Formu”, 
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b) Yüksek öğrenim diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin (yabancı ülkelerdeki 
fakültelerden veya yüksek okullardan mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) 
fotokopisi, 

c) KPSS puan belgesinin fotokopisi, 
ç) YDS puan belgesinin fotokopisi, 
d) 4,5x6 ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf. 
5 - SINAV ŞEKLİ 
Sınav, klasik usulde yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır. 
Yazılı sınavda bölümler itibariyle soruların ağırlıkları aşağıdaki şekilde olacaktır: 
- İktisat Alanından Sınava Giren Adaylar İçin; (%100) Alan Bilgisi. 
- Diğer Alanlardan Sınava Giren Adaylar İçin; (%80) Alan Bilgisi, (%20) Genel İktisat. 
Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı 

Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, yazılı sınav sonucunda 
oluşacak sıralamaya göre her bir sınav alanı kontenjanının 4 katına kadar aday sözlü sınava davet 
edilecektir. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için yazılı ve sözlü sınav 
puanlarının ayrı ayrı 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekmektedir. Sınavda alınan 
ortalama puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan 
başlayarak kontenjan sayısı kadar aday Hazine Uzman Yardımcılığına alınacaktır. Bu nedenle 
yazılı veya sözlü puanları 70 ve üzeri olan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır. 

6 - YAZILI SINAV KONULARI 
Sınav konuları alanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. 
a) İktisat Alanı: Makro İktisat, Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, 

Para-Banka, Ekonometri, 
b) İşletme Alanı: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi, Üretim ve Finans 

Yönetimi, İşletme Finansmanı, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe, 
c) Maliye Alanı: Kamu Maliyesi (Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu 

Finansmanı), Maliye Politikası. 
ç) Hukuk Alanı: Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), 

Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), 
Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Sigorta Hukuku), İcra 
ve İflas Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, 

d) Bilgisayar Mühendisliği Alanı: Bilgisayar Programlama, Matematik ve Mühendislik 
Uygulamaları, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet 
ve Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, 

e) Endüstri Mühendisliği Alanı: Yöneylem Araştırması, Sistem Analizi, Üretim Yönetim 
Sistemi, Üretim Planlaması, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finansal Muhasebe, 

f) Matematik Alanı: Genel Matematik, Doğrusal Cebir, Finans Matematiği, Olasılık 
Hesapları, Genel İstatistik. 
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7 - SÖZLÜ SINAV KONULARI 
Sözlü sınav, adayların; 
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyleri, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d) Genel yetenek ve genel kültürü, 
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. 
Adaylar, Giriş Sınavı Kurulu tarafından sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi için elli 

puan, diğer özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.  
8 - SINAV TARİHİ VE YERİ 
a) Yazılı sınav alan bazında Hazine Müsteşarlığı İnönü Bulvarı No: 36 Emek/ANKARA 

adresinde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır. 
 
İktisat Alanı 03 Aralık 2016 Saat 10:00 
İşletme - Maliye-Endüstri Mühendisliği Alanları 03 Aralık 2016 Saat 14:30 

Hukuk - Bilgisayar Mühendisliği-Matematik Alanları 04 Aralık 2016 Saat 10:00 

 
Yazılı sınava katılacak adayların isimleri Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında ilan 

edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava 
katılma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar giriş sınavına alınmayacak, bunlardan sınava 
girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır. 

b) Sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, yazılı sınav puanlarına göre 
yapılacak sıralama sonucunda belirlenecektir. Sözlü sınav tarihleri ve yeri Hazine Müsteşarlığı 
internet sayfasında ilan edilecektir. 

9 - KİMLİK BELGESİ 
Adaylar, yazılı sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında 

fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) 
bulunduracaklardır. 

10 - KAZANANLARIN İLANI ve ATANMASI 
Sınavı asil veya (açıklanması durumunda) yedek olarak kazananların isimleri Hazine 

Müsteşarlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Müsteşarlıkça 
kendilerine bildirilen süre içinde Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları 
gerekmektedir. 

11 - BİLGİ ALMA 
Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaralarından temin edilebilir. 
Telefon Numaraları : (0 312) 204 61 10 
  (0 312) 204 64 69 
İnternet Sayfası : http://www.hazine.gov.tr 
Adres : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığı 

İnönü Bulvarı No: 36 Kat 5, 06510 Emek / ANKARA 
 9678/1-1 
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 48. maddesinde ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 
ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru 
süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gündür 

Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta 
ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Yabancı 
ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması 
gerekmektedir. 

Devlet hizmet yükümlüsü adaylar başvurularında yükümlülük süresini belgelendirecek 
olup, bu adayların başvuruları devlet hizmet yükümlülüğü süresi bakımından, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 62 ve 63. maddesi hükümleri dahilinde değerlendirilerek kabul veya 
reddedilecektir 

Öğretim üyesi atamalarında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır. 

Adaylardan istenilen belgeler; Bölüm, Anabilim Dalını ve sabıka kaydının bulunup 
bulunmadığını belirten http://www.ksu.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ekinde bir 
adet fotoğraf, lisans diploması fotokopisi, doktora / uzmanlık diploması fotokopisi, nüfus cüzdanı 
fotokopisi, özgeçmiş, bilimsel çalışma ve yayın listesi, yabancı dil belgesi ile birlikte; profesör 
kadrosuna başvuracaklar, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 6 takım, Doçent 
kadrosuna başvuracaklar doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 takım olarak 
sunacaklardır. 

 
BİRİM UNVAN K/D ADET NİTELİĞİ 

TIP  FAKÜLTESİ 

Kardiyoloji Profesör 1 1 
Efor testinde kalp hızı toparlanması ve 
statinler arasındaki ilişki konusunda 
çalışmaları olmak 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. 

Muhasebe ve Finansman Profesör 1 1 
Finans alanında doçent ünvanı almış 
olmak 

Sağlık Yönetimi Profesör 1 1 
Sağlıkta dönüşüm ve aile hekimliği 
sistemi konularında çalışmaları olmak 

EĞİTİM FAKÜLTESİ 

Eğitim Programları ve 
Öğretim 

Profesör 1 1 
Din Bilgisi öğretmenlerinin sınıf 
yönetimindeki tutum ve düşünceleri 
konusunda çalışmaları olmak 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Genel Fizik Profesör 1 1 
Multiferroik ve ferroelektrik konusunda 
çalışmaları olmak 

ZİRAAT FAKÜLTESİ 

Tahıllar ve Yemeklik 
Baklagiller 

Doçent 1 1 
Buğdayda hastalıklara dayanıklılık ve 
kalite ıslahı konusunda çalışmaları 
olmak 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  06.02/62 
Toplantı Tarihi ve No : 26/08/2016 - 186 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26/08/2016 - 3605 AYAŞ 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARI
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği
— Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/166, K: 2016/159 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/167, K: 2016/160 Sayılı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/27, K: 2016/162 Sayılı

Kararı

NOT: 3/11/2016 tarihli ve 29877 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Milletlerarası
Andlaşma yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


