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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ 

SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin

kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü

maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kısmi süreli çalışma talebinde bulunan işçiler ile bunların

işverenlerini kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Analık izni: Kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Haftalık çalışma süresi: Genel bakımdan haftalık en çok kırk beş saat, yer altı maden

işlerinde çalışan işçiler için ise haftalık en çok otuz yedi buçuk saat olan süreyi,

ç) Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal ça-

lışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı,

d) Ücretsiz izin: Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde verilen izni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar

Analık izni hakkı

MADDE 5 – (1) Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta

olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. 

(2) Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki

hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendiril-

mesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu du-

rumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. 

(3) Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı ça-

lıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.  
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(4) Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanı-

lamayan süreler babaya kullandırılır. 

(5) Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye,

çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.

(6) Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre do-

ğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilir.

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı

MADDE 6 – (1) Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi

amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat

edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda

yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı

kadar ücretsiz izin verilir. 

(2) Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. 

(3) Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre

üç yüz altmış gün olarak uygulanır. 

(4) Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi

için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz. 

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı

MADDE 7 – (1) Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya

kadar ücretsiz izin verilir.  

(2) Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine

veya evlat edinene verilir. 

(3) Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dik-

kate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları

Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli

MADDE 8 – (1) İşçi, 5 inci maddede belirtilen analık izninin, 6 ncı maddede belirtilen

ücretsiz iznin veya 7 nci maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi

ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli

çalışma talebinde bulunabilir. 

(2) Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede belirtilen ücretsiz izin süresi kesilerek

de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz.  

(3) Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay önce

işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir. 

Kısmi süreli çalışma talebinin unsurları

MADDE 9 – (1) İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başla-

yacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri,

haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer alır.  

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882



(2) İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır.

(3) İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi, işveren tarafından işçinin özlük dosya-

sında saklanır.

Kısmi süreli çalışma talebinin şartları

MADDE 10 – (1) Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli

çalışma talebinde bulunamaz.  Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı;

a) Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması

ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor rapo-

ruyla belgelendirilmesi,

b) Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip

ebeveynin talepte bulunması,  

c) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi,

hâllerinde aranmaz.

(2) Birinci fıkra kapsamındaki kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sıra-

sında aranır. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu

hak devam eder.

Kısmi süreli çalışma talebinin işverence karşılanması 

MADDE 11 – (1) Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim

tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır. 

(2) İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.

(3) İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde,

talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik

kazanır.  

(4) İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma

talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulamaya İlişkin Esaslar

Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler 

MADDE 12 – (1) Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, la-

boratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler

tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâ-

linde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, 

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işle-

rinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri

bakımından uygun olmayan işlerde,

işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.  
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(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi

süreli çalışma yapılabilir.

Toplu iş sözleşmesi ile belirleme

MADDE 13 – (1) 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Kanunu hükümlerine göre bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinde kısmi süreli çalışma yapılabile-

cek işler, 12 nci madde hükümlerine bağlı olmaksızın ayrıca taraflarca da belirlenebilir. 

Tam süreli çalışmaya geçiş 

MADDE 14 – (1) Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu

haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir. 

(2) Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı ola-

rak talebini bildirir. 

(3) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine

alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. 

(4) Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alı-

nan işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam

süreli sözleşmeye dönüşür.  

Çalışma zamanının belirlenmesi

MADDE 15 – (1) Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi

içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği

ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.

(2) Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı

süreye orantılı olarak ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sağlık hizmeti işleri

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, sağlık hizmetinden sayılan işler;

tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenler ile

11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun

ek 13 üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları tarafından yerine getirilen işleri

ifade eder.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller ile uygulamada doğacak

tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak üzere mevzuat hükümlerine aykırı ol-

mamak kaydıyla gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılan kısmi süreli çalışmalar, ilgili mevzuatta düzenlenen

kısmi çalışmaya ilişkin hükümlere tabidir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ

TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2015 tarihli ve 29508 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rüzgar
Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönet-
meliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim tesisi sahası için lisanssız
elektrik üretimi başvurusu yapılamaz ve yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN BANDROL ÜCRETLERİNİN 
BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLMESİ VE BAKANLIK HARCAMA 

BİRİMLERİNCE KULLANILMASINA 
İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu uyarınca gümrük idarelerince tahsil edilerek
Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinden ayrılan payın Bakanlık hizmetlerinde kullanıl-
ması, gelir ve ödenek kaydına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu
Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve
Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İliş-
kin Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
c) Başkanlık: Strateji Geliştirme Başkanlığını,
ç) Karar: 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca

Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon
Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararı,

d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,
e) Pay: Kararın 7 nci maddesi uyarınca Kuruma intikal ettirilen bandrol ücretlerinin

%2’sini, 
ifade eder.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2015 29508
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Payın aktarılması
MADDE 4 – (1) 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun

5 inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca Gümrük İdarelerince tahsil edilen ticari amaçlı ithalata
ait bandrol ücretinden, Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Kurum tarafından her
ay için nakdi olarak Bakanlığa verilecek olan pay, Maliye Bakanlığı tarafından 04.6.1.25 eko-
nomik gelir kodunda ve “Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen TRT Bandrol Ücretlerinden Ay-
rılan Gelirler”  adlı özel gelir hesabında izlenir. 

(2) Kurum tarafından aktarılan pay, Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca takip
eden ayın son işgününe kadar ihtiyaç duyulan bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılmak üzere
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir. Aktarılan tutarlar,
genel bütçeye gelir kaydedilir.

Payın kullanılması
MADDE 5 – (1) Kurum tarafından Bakanlık hesabına aktarılan payın kullanımı aşağı-

daki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Söz konusu %2‘lik Bakanlık payı, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde belirtilen

amaçlar doğrultusunda, analitik bütçe sınıflandırması çerçevesinde Bakanlık ihtiyaçları için
kullanılabilir.

b) Bakanlık harcama birimlerinin yılı bütçe ödeneklerinin yetersiz kalması veya bek-
lenilmeyen ihtiyaçların doğması durumunda ödenek ihtiyacının oluşması halinde, harcama bi-
rimleri ödenek taleplerini, gerekçesinin de açıkça belirtildiği resmi bir yazı ile Strateji Geliş-
tirme Başkanlığına bildirir.

c) Başkanlıkça alınan bu talepler; ihtiyacın özelliği, kullanılacağı yer ve zaman ile bütçe
ilkeleri göz önünde bulundurularak, harcama birimlerinin mevcut bütçe ödenekleri, revize, ak-
tarma ve yedek ödenek talepleri ile ödenek kullanım durumları çerçevesinde değerlendirilir. 

ç) Başkanlıkça uygun görülen talepler konsolide edilerek, ilgili harcama biriminin büt-
çesine ödenek kaydı yapılmak üzere Bakan Onayına sunulur. Alınan Bakan Onayı, Bakanlığın
ilgili harcama birimlerinin bütçe tertiplerine ödenek kaydı yapılması amacıyla Maliye Bakan-
lığına bildirilir.

d) Yılı Yatırım Programında yer alan projeler için, ihtiyaç hâsıl olması halinde, Bakan-
lığın Harcama Birimlerinin yatırımlara ilişkin proje ödenek talepleri, Yılı Yatırım Programı ile
ilişkilendirilerek kullanılır. Talepler Başkanlıkça değerlendirilerek Bakan Onayına sunulur. Alı-
nan Bakan Onayı Kalkınma Bakanlığına bilgi için gönderilir. 

e) Gümrük idarelerince tahsil edilen bandrol ücretlerini Bakanlık yılı bütçesine ödenek
kaydetmeye ve yılı içinde kaydedilen tutarlardan harcanmayan miktarı ertesi yıla devren ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

İade edilen bandrol ücretleri
MADDE 6 – (1) Kararın 11 inci maddesine göre, gümrük idarelerince fazla tahsil edil-

mesi nedeniyle Kurum tarafından iade edilen bandrol ücretlerinden kaynaklanan pay, sonraki
dönem için Bakanlığa aktarılacak paydan Kurum tarafından mahsup edilir.

Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882



İçişleri Bakanlığından:
JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI

EĞİTİM MERKEZİ KOMUTANLIĞI TEMİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü-

venlik Komutanlığınca temin edilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitime alı-
nacak öğrencilerde aranacak şartlar ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,
a) Eğitim Merkezi Komutanlığına alınacak öğrencilerde aranacak nitelikleri,
b) Adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını,
c) Seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu,
ç) Öğrencilerin geçici ve kesin kayıt işlemlerini,
d) İntibak eğitimlerine ilişkin usul ve esasları,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat,

Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığı öğrenci

adayını,
b) AGYS: ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına yapılan Astsubaylığa Geçiş Genel Yetenek Sınavını,
c) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,
ç) ASEM: Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığını,
d) ASEM Komutanı: Astsubay Eğitim Merkezi Komutanını,
e) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
f) Bakan: İçişleri Bakanını,
g) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
ğ) Başkan: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,
h) Başkanlık: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,
ı) Başmakinist: 750-3000 kW arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde çalışan,

gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakım ve onarımından sorumlu, ayrıca Sözleşmenin III/3
kuralının 1, 2.1, 2.1.2 ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

i) Birinci Zabit: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından
sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/2 kuralının 3, 4.1 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan
gemiadamını,

j) Dönem: Eğitim öğretim süresinin bölümlerini,
k) Eğitim Merkezi Komutanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına

bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları için subay ve astsubay
yetiştiren eğitim birimini,

l) Eğitim Öğretim Dönemi: İntibak Eğitimini müteakip başlayacak dönem,
m) Gemiadamı: Geminin kaptanını, zabitlerini, yardımcı zabitlerini, stajyerlerini, tay-

falarını ve yardımcı hizmet personelini,
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n) Gemici: Güverte bölümü gemiadamları arasında en alt seviyede bulunan tayfa sınıfı
gemiadamlarını,

o) Genel Müdürlük: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular
Düzenleme Genel Müdürlüğünü,

ö) Gros Tonilato (GT): Geminin güverte altı ve güverte üstü kapalı yerlerinin hacmini
(2.83 m3 = 1 GT) ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde GT olarak belirtilen hacmi,

p) Güverte Lostromosu: Usta gemici ile sınırlı vardiya zabiti arasında kalan tayfa sınıfı
gemiadamını,

r) İkinci Makinist: 750-3000 kW arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev
yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin III/3 kuralının 1, 2.1, 2.1.1
ve 2.2 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

s) İntibak Eğitimi: Eğitim Merkezi Komutanlığında mesleki disipline uyum sağlamak
için verilen eğitimi,

ş) Kabotaj Seferi: Liman sefer bölgesi sınırları aşılarak Türkiye limanları arasında ya-
pılan seferleri,

t) Kaptan: 500-3000 GT arasındaki gemileri sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca
Sözleşmenin II/2 kuralının 3, 4.2 ve 4.3 paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

u) KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,
ü) Liman Seferi: Sınırları belli limanlar içinde yapılan seferleri,
v) Makine Zabiti: 750-3000 kW arasındaki ana makine ile yürütülen gemilerde görev

yapan, ayrıca Sözleşmenin III/1 kuralı ile tanımlanan gemiadamını,
y) Öğrenci: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Merkezi Komutanlığında

eğitime alınan subay ve astsubay adayları eğitim protokolleri kapsamında eğitim verilen dost
ve müttefik ülkelerin personeli,

z) Öğretim Elemanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’na bağlı yük-
sek öğretim kurumlarında asli ya da geçici, süreli ya da sürekli görev ifa eden öğretim üyeleri,
öğretim görevlileri, okutmanlar ile öğretim yardımcılarını,

aa) Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı: Sivil kaynaklı subay adayları için KPSS notu-
nun % 70’i ALES notunun % 30’u alınarak oluşturulan puanı,

bb) Sağlık Yönetmeliği: Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı sağlık şartları ile ilgili
yönetmeliği,

cc) Sınav Merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı eğitim kurumlarını,
çç) Sınırlı Başmakinist:750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal

sefer bölgesinde çalışan gemi makinelerinin çalıştırılması ile bakım ve onarımından sorumlu,
ayrıca Genel Müdürlüğün öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

dd) Sınırlı Kaptan: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan gemiyi
sevk ve idaresi altında bulunduran, ayrıca Sözleşmenin II/3 kuralının 5 ve 6 ncı paragraflarında
tanımlanan gemiadamını,

ee) Sınırlı Makine Zabiti: 750 kW’den küçük ana makine ile yürütülen ve yakın kıyısal
sefer bölgesinde çalışan gemilerde görev yapan ve gemi başmakinistinden sonra gelen, ayrıca
Genel Müdürlüğün öngördüğü eğitim ve deniz hizmetine sahip gemiadamını,

ff) Sınırlı Vardiya Zabiti: 500 GT’den küçük ve yakın kıyısal sefer bölgesinde çalışan
gemilerde görev yapan ve gemi kaptanından sonra gelen, ayrıca Sözleşmenin II/3 kuralının
3 ve 4 üncü paragraflarında tanımlanan gemiadamını,

gg) Sözleşme: 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendi-
rilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun-
duğuna Dair Kanun ile uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya
Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW-78),

ğğ) SUEM: Subay Eğitim Merkezi Komutanlığını,
hh) SUEM Komutanı: Subay Eğitim Merkezi Komutanını,
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ıı) Şehit ve Malul Eş ve Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı,
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları
ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanların eş ve çocuklarını,

ii) Temin Merkezi: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının
temin faaliyetlerine yönelik kadrolanmış birimlerini,

jj) Usta Gemici: Sözleşmenin II/5 Kuralı hükümlerine uygun niteliklere sahip gemiadamını,
kk) Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti: Makine gücü ve sefer bölgesi sınırlaması

olmaksızın her türlü gemide vardiya mühendisi/makinisti olarak görev yapan, ayrıca Sözleş-
menin III/1 kuralı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave olarak Genel Müdürlüğün öngördüğü
denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

ll) Uzakyol Vardiya Zabiti: Gros tonilato ve sefer bölgesi sınırlaması olmaksızın her
türlü gemide görev yapan, ayrıca Sözleşmenin II/1 kuralı ile tanımlanan eğitim düzeyine ilave
olarak Genel Müdürlüğün öngördüğü denizcilik eğitimini tamamlayan gemiadamını,

mm) Üstsubay: Binbaşı ve daha üst rütbedeki subayları,
nn) Vardiya Zabiti: 500-3000 GT arasındaki gemilerde görev yapan, ayrıca Sözleşmenin

II/1 kuralı ile tanımlanan gemiadamını,
oo) Yakın Kıyısal Sefer: Kabotaj sefer bölgesi sınırları aşılarak, Karadeniz’de, Akde-

niz’de, Kızıldeniz’de ve İspanya’nın Fransa sınırına kadar kuzey kıyılarını da kapsayan Finistre
Burnu ile Moritanya’nın Dakhla Limanı güney sınırını birleştiren çizginin doğusunda kalan
deniz alanına yapılan seferleri,

öö) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,
pp) Yürütme Gücü (kW): Gemi ana makinesi ya da makinelerinin toplam ve en büyük

sürekli çıkış gücü olarak kabul edilen ve gemi tasdiknamesi ile diğer resmi belgelerde yazılı
kilovat olarak belirtilen gücü, (1 kilovat = 1,34 beygir gücü, 1 beygir gücü = 0,746 kilovat),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
SUEM Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kaynakları
MADDE 5 – (1) SUEM’in öğrenci kaynakları şunlardır:
a) En az dört yıllık lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul

edilen, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine ka-
dar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına
göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini
tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar.

b) En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurum-
larından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan astsu-
baylardan, sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak dör-
düncü hizmet yılını tamamlamış ve yedinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar başvurabilirler.

c) Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki şartlara ek olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı
bağlısı gemiler için aşağıdaki şartlar aranır.

1) Güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; Sözleş-
menin öngördüğü ve Genel Müdürlüğün onayladığı A-II/1 müfredat programlarını uygulayan
4 yıllık fakülte veya yüksekokullar ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının; güverte veya deniz ulaştırma işletme mü-
hendisliği bölümlerinden mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek du-
rumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını
belgelendirmek.
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2) Makine bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar için; Sözleş-
menin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan 4 yıllık fakülte veya yüksekokullar
ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının; gemi makineleri işletme mühendisliği bölümünden mezun olmuş veya kesin ka-
yıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak veya gerekli şartları yerine getirerek bu
bölümlerin mezunlarına denk sayıldığını belgelendirmek.

ç) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen niteliklere sahip sivil adaylara
yönelik kontenjanlar, Güverte ve Makine ayrı olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı tara-
fından tespit edilir.

d) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli astsubay kaynaklı adaylar için Birinci fık-
ranın (b) bendindeki şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda
görev yapıyor olmak şartı aranır.

e) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu
öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
MADDE 6 – (1) SUEM’e alınacak öğrenci sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) SUEM’e alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı, Başkanlık ile koordine

edilerek Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; SUEM’in
kapasitesi, boş kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak her dönem için sivil ve astsubay
kaynaklarından, kadın ve erkek, branş bazında olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Söz konusu kontenjanlar, Sahil Güvenlik
Komutanlığının personel temin ihtiyaçları dikkate alınarak Güverte ve Makine olmak üzere
alt gruplara bölünebilir.

b) Astsubaylıktan subaylığa geçecek personel miktarı, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanan Personel Temin ve Yetiştirme Plânlarıyla branş ba-
zında belirlenir. Kontenjanı bulunmayan branşların müracaat edebileceği branşlar yayınlanacak
alım emrinde belirtilir.

c) Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı
uyruklu öğrencilerin sayısı ise, ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

ç) Şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayı ile ayrıca belirlenir.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması
MADDE 7 – (1) SUEM giriş sınavına ilişkin duyurular, Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sayfalarında yapılır. Başvuruların hangi ta-
rihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uza-
tılmasına ilişkin hususlar her dönem için Temin Merkezince belirlenir.

(2) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvu-
rular her dönem için, Temin Merkezi tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler arasında
şahsen yapılır.

(3) Adayların KPSS ile ALES taban puanı ve puan türü Başkanlık ile koordineli olarak
Temin Merkezince belirlenir. İlan edilen KPSS ve ALES taban puanına göre yeterli sayıda mü-
racaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince
değiştirilebilir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere her bir adayın
Ön Başvuru Sıralamaya Esas Puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o
dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en az on katına kadar aday şahsen
müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Ancak, şehit ve malul eş ve çocukları için bu hüküm uy-
gulanmaz.

(4) Eksik belgeyle ve posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan baş-
vurular kabul edilmez.
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Astsubay kaynaklı adaylar için müracaat usulü
MADDE 8 – (1) Astsubay kaynaklı adaylar, belirlenen başvuru tarihleri içerisinde,

bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir dilekçe ve ekinde 10 uncu mad-
dede istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli olan veya geçici görevli bulunan per-
sonel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim amirliklerine yaparlar.

(2) Birlik, karargâh ve kurumlarca subaylık sınavına katılacak personel için hazırlana-
cak evraklar, faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit
edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Adaylarda aranacak nitelikler
MADDE 9 – (1) SUEM’e başvuru yapacak adaylardan;
a) Astsubay kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
1) Subaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu ortalaması, değerlen-

dirmeye ilişkin tam notun yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,
2) 5 inci maddede yazılı olan şartlara haiz olmak,
3) EK-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,
4) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan

dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
5) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
6) ALES’ten Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen taban puanı

veya üzerinde not almak,
7) Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran

adaylar için; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri
açısından aranacak sağlık şartlarını taşımak.

b) Sivil kaynaklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yazılı olan şartlara haiz olmak,
3) KPSS ve ALES’te Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen puan

türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, şehit ve malul eş ve çocukları için be-
lirlenen taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

4) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle
yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş ol-
mak,

5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
6) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı

bağlısı gemilerde istihdam edilmek üzere başvuran adaylar için Gemiadamları Sağlık Yöner-
gesinde belirtilen “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu ilgili sağlık kuruluşundan almak,

7) Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kay-
dedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı
madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam
ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
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karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işle-
yişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

9) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle
çıkarılmamış olmak,

10) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-
rüyor olmamak,

11) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
12) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jan-

darma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
13) Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, top-

lantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
14) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sun-

mak,
15) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
c) SUEM’e başvuran adayların birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan

herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları,
öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuruda istenen belgeler
MADDE 10 – (1) Müracaat sırasında adaylardan;
a) T.C. kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Sınav başvuru dilekçesi,
c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin, lisansüstü eğitim yapanlar için

lisansüstü eğitim diplomasının aslı ve fotokopisi, kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek
durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı ve/veya fotokopisi,

ç) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
d) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
e) Sivil kaynaklı adaylar için KPSS ve ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
f) Astsubay kaynaklı adaylar için ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıkla-

rından veya e-devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi,
ğ) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar için, verilen şehitlik

veya vazife malullüğü belgesinin kurum veya valilik onaylı örneği,
h) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,
ı) Temin merkezince belirlenecek diğer belgeler,
istenir.
(2) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 11 – (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:
a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim

elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.
b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: Başkanlık tarafından belirlenen yeteri kadar doktor,

subay ve astsubaydan oluşur.
c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki Beden Eğitimi Öğ-

retim Elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.
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ç) Mülakat sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı
(sivil veya subay) ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir
kişi olmak üzere beş personelden oluşur.

d) Tüm temin faaliyetlerinde mülakat komisyon üyeleri Başkanlık, Temin Merkezi,
Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaca göre
oy birliği ile belirlenir.

e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim
yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim
Merkez Komutanı olmak üzere üç personelden oluşur.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkla
koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde
bahse konu komisyonlarda Öğretim Elemanı, başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz
talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz
sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komis-
yonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin
Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Ön sağlık kontrolü
MADDE 12 – (1) Adaylar SUEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü ko-

misyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standart-

ları sağlamak zorundadır. Ayrıca EK-2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi
esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Subay
Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Subay
Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Subay Eğitimi Mer-
kezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

(4) Hakkında “Subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı veri-
len adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları
MADDE 13 – (1) SUEM’e giriş sınavı, adaylar için fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı

olmak üzere iki aşamalı yapılır.
Sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 14 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Baş-

kanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez.
(3) Hakkında “SUEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dö-

nemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.
Fiziki yeterlilik sınavı
MADDE 15 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “SUEM Öğrenci Adayı

Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut

durumunu bizzat görerek yapar.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek

üzere, EK-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların
sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve Temin Mer-
kezince uygulanır.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli Temin Merkezince belirlenen yer ve
zamanda ilan edilir.
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(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler
sınavdan önce Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla
belirlenir.

Mülakat sınavı
MADDE 16 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Başkanlıkla koordi-

neli olarak Temin Merkezince oluşturulan mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sına-
vına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk,
sorumluluk, açıklık ve adayın subaylık mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya
rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu de-
ğerlendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin
Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi
ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. De-
ğerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz

tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üze-
rinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Subay Eğitimi Merkezi
öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Subay Eğitim Merkezi öğrenci adayı olamaz”
kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra
Temin Merkezince ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 17 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas SUEM giriş puanı;
a) Astsubay kaynaklı olan adaylar için, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının

belirlediği branş kontenjanları doğrultusunda ayrı ayrı ALES puanının %30’u, fiziki yeterlilik
sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamı olarak
belirlenir. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; ALES
puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da
eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) Sivil kaynaklı adaylar için, KPSS puanının %30’u, ALES puanının %10’u, fiziki ye-
terlilik sınavı puanın %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %30’unun top-
lamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; Ön Başvuru Sıralamaya
Esas Puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda
da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) SUEM giriş puanına göre erkek, kadın, astsubay kaynaklı olan adaylar ve şehit ve
malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi dü-
zenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda
yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Astsubay kaynaklı olan adaylar
ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una tekabül eden sayıda yedek aday
listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Mer-
kezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
işlemlerine başlanır.
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(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin
karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması
MADDE 18 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asil ve yedek adaylar Temin Merkezi

tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü
hastanelere sevk edilirler.

(2) “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt yap-
tırmak üzere SUEM’e müracaat ederler. Sahil Güvenlik Komutanlığında bağlısı gemilerde is-
tihdam edilmek üzere başvuran adaylardan ilave olarak; Gemiadamları Sağlık Yönergesinde
belirtilen, gemi adamlarında sınıf yeterlilikleri açısından aranacak sağlık şartlarını taşıdığını
gösteren “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu bu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından
alması istenir. “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olur” sağlık raporunu aldığı halde “Gemiadamı
Olur Sağlık Raporunu” alamayan veya “Gemiadamı Olamaz Sağlık Raporu” alan adayların
geçici kayıtları yapılmaz.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay
Olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt
MADDE 19 – (1) SUEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Muvazzaf/Söz-

leşmeli Subay Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır.
Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Temin Merkezince incelenir. Rapo-
runda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene
ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi
olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı
anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.
İntibak eğitimi
MADDE 20 – (1) SUEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği tak-

vim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Baş-
kanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları
içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araş-
tırmaları tamamlanır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Baş-
kanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların SUEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık
kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri,
iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma
MADDE 21 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde

getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu verilen adayların ye-
rine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağlık
Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü hasta-
nelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan
veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine ye-
dek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, SUEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, in-
tibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, SUEM’den ay-
rılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday,
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kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Temin Merkezine evrakları
ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağ-
lık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü has-
tanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar
haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları
Temin Merkezince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma
işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş gü-
nü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde SUEM’den çıkma veya çıkarılma
MADDE 22 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında SUEM Komu-

tanlığına yazılı başvuruları ile SUEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan aday-
ların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, SUEM’den çıkarılan adaylar bir daha SUEM
giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ
edilir.

(3) 9 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, SUEM
Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutanlığı veya
Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) SUEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar ya-
pılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul
MADDE 23 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 9 uncu maddede belirtilen esaslara

göre Temin Merkezince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin
kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeli-
ğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dos-
yaları SUEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa
gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir,
yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkan-
lığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin SUEM’e alınmaları
MADDE 24 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uy-

ruklu öğrencilerin SUEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin SUEM’e kabul-
lerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin SUEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Bakan
yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasının gerekli
gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ASEM Öğrenci Teminine İlişkin Usul ve Esaslar

Öğrenci kaynakları
MADDE 25 – (1) ASEM’in öğrenci kaynakları şunlardır;
a) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş veya
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kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan sivil kaynaklı adaylardan düzeltil-
memiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını,
lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olanlar,

b) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunları veya bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, en az üç yıl görev yap-
mış uzman jandarmalardan müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi yedi yaşını
bitirmemiş olanlar,

c) Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu mezunları veya bunlara denkliği Yük-
seköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, uzman erbaşlardan baş-
vuru tarihinde dördüncü hizmet yılını tamamlamış, sekizinci hizmet yılını bitirmemiş olanlar,

ç) Birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komutan-
lığı bağlısı gemilerin, güverte bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar
için;

1) Gemici, usta gemici veya güverte lostromosu yeterliği veya yat kaptanı veya balıkçı
gemisi kaptanı yeterliği ile 36 aylık deniz hizmetine sahip bulunmak ve Sözleşmenin öngördüğü
A-II/3 müfredat programlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan
eğitim kurumlarında görmek veya,

2) Denizcilik anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri, denizcilik Anadolu tek-
nik liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi elektroniği ve haberleşme
veya gemi yönetimi dallarından mezun olup, Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat prog-
ramlarına uygun eğitimi Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanan eğitim kurumlarında
görmek veya,

3) Sözleşmenin öngördüğü A-II/3 müfredat programını uygulayan ve Genel Müdürlük
tarafından uygunluğu onaylanan denizcilik Anadolu meslek liseleri, denizcilik meslek liseleri,
denizcilik Anadolu teknik liseleri veya çok programlı liselerin denizcilik alanlarının gemi yö-
netimi dalından mezun olmak veya aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından
uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının önlisans veya lisans programlarından mezun
olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

4) Sınırlı vardiya zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak,
5) Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdür-

lük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarının ön lisans veya lisans prog-
ramlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

6) Sözleşmenin öngördüğü A-II/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Müdür-
lük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak,

7) Sınırlı kaptan yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin öngör-
düğü A-II/1 müfredat programına uygunluğu Genel Müdürlük tarafından onaylanan bir eğitimi
tamamlamak,

8) Vardiya zabitliği yeterliği ile 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında 36
ay vardiya zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-II/2 müfredat programını ta-
mamlamak,

9) Birinci zabit yeterliği ile 36 ay 500 GT’den büyük gemilerde liman seferi dışında
birinci zabitlik yapmak,

şartlarından biri aranır.
d) Birinci fıkranın (a) bendinde belirlenen şartlara ek olarak; Sahil Güvenlik Komu-

tanlığı bağlısı gemilerin makine bölümlerinde istihdam edilmek üzere başvuracak sivil adaylar
için ise;

1) Denizcilik Anadolu meslek ve denizcilik Anadolu teknik liselerinin denizcilik alan-
larının gemi makineleri dalı veya gemi yapımı dalı, endüstri meslek liseleri, teknik liseler, Ana-
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dolu teknik liseleri ve çok programlı liselerin motorlu araçlar teknolojisi alanlarının makine
bakım onarım dalı mezunu olmak veya yükseköğretim kurumlarının, makine, otomotiv tekno-
lojisi ve gemi makineleri işletme önlisans programlarından mezun olmak ve Genel Müdürlüğün
onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini, Genel Müdürlük tarafından onaylanmış eğitim
kurumlarında görmek veya,

2) Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabitliği eğitimini veren ve Genel Mü-
dürlük tarafından uygunluğu onaylanmış denizcilik Anadolu meslek liselerinin ve denizcilik
Anadolu teknik liselerinin denizcilik alanlarının gemi makineleri dalından mezun olmak veya
aynı müfredatı uygulayan ve Genel Müdürlük tarafından uygunluğu onaylanmış yükseköğretim
kurumlarının ön lisans veya lisans programlarından mezun olmuş veya kesin kayıt tarihine ka-
dar mezun olabilecek durumda olmak veya,

3) Vardiyadan sorumlu makine sınıfı gemi adamı olmak ve 36 aylık deniz hizmeti üze-
rine Genel Müdürlüğün onayladığı sınırlı makine zabiti eğitimini tamamlamak,

4) Sınırlı makine zabiti yeterliği ile 24 ay deniz hizmetine sahip olmak,
5) Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Mü-

dürlük tarafından uygunluğu onaylanan yükseköğretim kurumlarından önlisans veya lisans
mezunu olmuş veya kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

6) Sözleşmenin öngördüğü A-III/1 müfredat programlarını uygulayan ve Genel Mü-
dürlük tarafından uygunluğu onaylanan 4 sömestr süreli kurslardan mezun olmak,

7) Sınırlı başmakinist yeterliği ile 24 ay deniz hizmeti yaptıktan sonra Sözleşmenin ön-
gördüğü A-III/1 müfredat programına uyum sağlayacak bir eğitimi tamamlamak,

8) Makine zabitliği yeterliği ile 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen gemilerde
36 ay makine zabitliği yaptıktan sonra Sözleşmenin öngördüğü A-III/2 müfredat programını
tamamlamak,

9) İkinci makinist yeterliği ile 36 ay 750 kW’den büyük ana makine ile yürütülen ge-
milerde ikinci makinistlik yapmak,

şartlarından biri aranır.
(2) Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaş kaynaklı adaylar için (c) ben-

dinde belirlenen şartlara ek olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenecek branşlarda gö-
rev yapıyor olmak şartı aranır.

(3) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak alınacak yabancı uyruklu
öğrencilerin durumuna ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi
MADDE 26 – (1) ASEM’e alınacak öğrenci sayısı Başkanlık ile koordine edilerek Jan-

darma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından; ASEM’in kapasitesi, boş
kadro sayısı ve ihtiyacı göz önüne alınarak, her dönem için, lisans mezunu erkek, lisans mezunu
kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu kadın, uzman jandarma kaynağından alına-
caklar ve uzman erbaş kaynağından alınacaklar olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı için ayrı ayrı tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tari-
hinden önce Bakanlık onayı ile kesinleşir. Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise ikili anlaş-
malar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

(2) Şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili kontenjan Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı teklifi ve Bakanlık onayıyla ayrıca belirlenir.

Sivil kaynaklı adaylar için duyuru, başvuru zamanı ve şekli ile adayların çağrılması
MADDE 27 – (1) ASEM’lere alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri Jan-

darma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfala-
rından veya diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur. Başvuruların hangi tarihler arasında ve
nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hu-
suslar her dönem için Temin Merkezince belirlenir.
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(2) ASEM giriş sınavına ön başvurular elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına
başvurular her dönem için, Temin Merkezi tarafından belirlenen yer ve ilan edilen tarihler ara-
sında şahsen yapılır.

(3) Adayların KPSS taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince be-
lirlenir. İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda başvurunun olmadığı durumlarda,
taban puanı Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezince değiştirilebilir. Ön başvurusu
alınan lisans mezunu erkek, lisans mezunu kadın, ön lisans mezunu erkek, ön lisans mezunu
kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o
dönem için alınacak kontenjanın en az on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere
çağrılır. Ancak şehit ve malul eş ve çocukları ile ilgili bu hüküm uygulanmaz.

(4) Eksik belge ile posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvu-
rular kabul edilmez.

Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için müracaat usulü
MADDE 28 – (1) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar, belirlenen baş-

vuru tarihleri içerisinde, bağlı bulundukları ildeki karargâh ve kurum amirliklerine bir dilekçe
ve ekinde 30 uncu maddedeki başvuruda istenen belgeler ile müracaat ederler. Ücretsiz izinli
olan veya geçici görevli bulunan personel, başvurularını asli kadrolarının bulunduğu birim
amirliklerine yaparlar.

(2) Birlik, karargâh ve kurumlarca astsubaylık sınavına katılacak personel için hazırla-
nacak evraklar, faaliyet takvimine uygun olarak Temin Merkezine gönderilir.

(3) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(4) Müracaatlar, Temin Merkezince değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit
edilenlerin müracaatı kabul edilir.

Adaylarda aranacak nitelikler
MADDE 29 – (1) ASEM’e başvuru yapacak Uzman Jandarma ve Uzman Erbaş kay-

naklı adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) Astsubaylık için sınava müracaat tarihinde değerlendirme notu/puanı ortalaması, de-

ğerlendirmeye ilişkin tam notun/puanın yüzde seksenbeş ve daha yukarısı olmak,
b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,
c) Ek-1’de örneği bulunan Birlik Komutanları Kanaat Raporunun olumlu olması,
ç) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan

dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
e) AGYS’den Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenen taban puanı

veya üzerinde not almak.
(2) ASEM’e başvuru yapacak sivil kaynaklı adaylarda ise aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 25 inci maddedeki şartlara haiz olmak,
c) KPSS’de Başkanlıkla koordineli olarak Temin Merkezince belirlenecek taban puan

veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Şehit ve malul eş ve çocuklarının başvurularında, (c) bendinde belirlenen puanın en

az % 80’ini almış olmak,
d) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
f) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın

kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar

verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
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2) Affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılma-
sına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynak-
lanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan
dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bu-
lunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu
veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuş-
turma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler
nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

g) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair yazılı beyan
sunmak,

ğ) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplan-
tılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya gö-
rüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik

eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,
j) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle

çıkarılmamış olmak,
k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
(3) ASEM’e başvuran adayların birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen şartlardan herhangi

birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime
başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuruda istenen belgeler
MADDE 30 – (1) Başvuru yapan adaylardan;
a) T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Sınav başvuru dilekçesi,
c) Ön lisans veya lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,

kesin kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan adayların öğrenci belgesinin aslı
ve/veya fotokopisi,

ç) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar hariç KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
d) Uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için AGYS sonuç belgesi,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığına dair Cumhuriyet Başsavcılıkla-

rından veya e-devlet kapısı üzerinden alınmış adli sicil belgesi,
g) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
ğ) Şehit ve malul eş ve çocuklarından başvuru yapacaklar için şehitlik veya malullük

belgesinin ilgili Kurum veya Valilik onaylı örneği,
h) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair imzalı beyanı,
ı) Temin merkezince belirlenecek diğer belgeler,
istenir.
(2) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit

edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.
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Sınav komisyonlarının oluşturulması
MADDE 31 – (1) Sınav komisyonları şu esaslara göre oluşturulur ve düzenlenir:
a) Merkezi sınav komisyonu: Komisyon başkanı en az albay rütbesinde ve ikisi öğretim

elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.
b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: Başkanlık tarafından belirlenen yeteri kadar doktor,

subay ve astsubaydan oluşur.
c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında iki Beden Eğitimi Öğ-

retim Elemanı olmak üzere yeterli sayıda personelden oluşur.
ç) Mülakat sınav komisyonu: Bir üstsubay başkanlığında, iki subay, bir öğretim elemanı

(sivil veya subay) ile psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu bir
kişi olmak üzere beş personelden oluşur.

d) Tüm temin faaliyetlerinde mülakat komisyon üyeleri Başkanlık, Temin Merkezi,
Personel Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından ihtiyaca göre
oy birliği ile belirlenir.

e) İtiraz karar komisyonu: Komisyonlarca yapılan değerlendirmeler üzerinde denetim
yapmak üzere Temin Merkezi Komutanı/Daire Başkanı, Akademi Başkan Yardımcısı, Eğitim
Merkez Komutanı olmak üzere üç personelden oluşur.

(2) Temin Merkezince aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak Başkanlıkça
koordineli olarak her alanda birden fazla komisyon oluşturulabilir. İhtiyaç duyulması halinde
bahse konu komisyonlarda Öğretim Elemanı, başkanlık tarafından görevlendirilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu ile fiziki yeterlilik sınav komisyonu kararlarına itiraz
talebi olan adaylar itiraz karar komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında itiraz
sebebi konu ile ilgili bir başka komisyonda tekrar sınava tabi tutulabilirler. İtiraz karar komis-
yonunun kararları nihai karar niteliğindedir.

(4) Komisyonların görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkla koordineli olarak Temin
Merkezince hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Uzman jandarmaların ve uzman erbaşların yazılı sınavı
MADDE 32 – (1) Astsubaylığa geçiş yapmak isteyen uzman jandarma ve uzman er-

başlar ÖSYM veya belirlenecek üniversite tarafından Temin Merkezi adına yapılan Astsubay-
lığa Geçiş Genel Yetenek Sınavına (AGYS) girerler. Bu sınavın tarihi ve başvuru esasları Temin
Merkezince internet sayfasından duyurulur.

Ön sağlık kontrolü
MADDE 33 – (1) Adaylar ASEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık kontrolü ko-

misyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.
(2) Ön sağlık kontrolü Sağlık Yönetmeliğine göre yapılır. Her bir aday asgari standart-

ları sağlamak zorundadır. Ayrıca Ek-2’de örneği bulunan Vücut Kitle İndeksi (VKİ) çizelgesi
esaslarına göre her bir adaya not verilir.

(3) Ön sağlık kontrolü komisyonu asgari standartları sağlayan adaylar hakkında “Ast-
subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olur”, sağlayamayan adaylar hakkında “Ast-
subay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Astsubay
Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe
belirtilir.

(4) Hakkında “Astsubay Eğitimi Merkezi Komutanlığı öğrenci adayı olamaz” kararı
verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

Sınav aşamaları
MADDE 34 – (1) ASEM’e giriş sınavları, ASEM’e giriş sınavı adaylar için fiziki ye-

terlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.
Sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 35 – (1) Sınav esaslarına ilişkin düzenlemeler sınav döneminden önce Baş-

kanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla belirlenir.
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(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez.
(3) Hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dö-

nemi içinde mükerrer başvuru yapamazlar.
Fiziki yeterlilik sınavı
MADDE 36 – (1) Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “ASEM Öğrenci Adayı

Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.
(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut

durumunu bizzat görerek yapar.
(3) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek

üzere Ek-3’de örneği bulunan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sı-
navları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Kriterler Başkanlıkça belirlenir ve Temin Merke-
zince uygulanır.

(4) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.
Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkla koordineli Temin Merkezince belirlenen yer ve
zamanda ilan edilir.

(5) Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bu Yönetmelikte yer almayan diğer düzenlemeler
sınavdan önce Başkanlık ile koordineli olarak Temin Merkezi tarafından hazırlanan talimatla
belirlenir.

Mülakat sınavı
MADDE 37 – (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Başkanlıkla koordi-

neli olarak Temin Merkezince oluşturulan mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sına-
vına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk,
sorumluluk, açıklık ve adayın astsubaylığa istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya reh-
berlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değer-
lendirme mülakat komisyonu ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkla koordineli olarak Temin
Merkezince belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi
ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. De-
ğerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavrama,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz

tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üze-
rinden en az altmış puan alması gerekir.

(3) Mülakat sınavı komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “ASEM Öğrenci Adayı
Olur”, başarısız adaylar hakkında “ASEM Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir. Puanlama ve
karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Adayların mülakat sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra
Temin Merkezince ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı
MADDE 38 – (1) Adayların başarı sıralamasına esas ASEM giriş puanı;
a) Uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için, AGYS puanının %30’u,

fiziki yeterlilik sınavı puanının %20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının
%40’ının toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sıra-
sıyla; AGYS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır.
Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
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b) Sivil kaynaklı adaylar için; KPSS puanının %30’u, fiziki yeterlilik sınavı puanının
%20’si, VKİ puanının %10’u ve mülakat sınavı puanının %40’ının toplamıdır. Başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı,
VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday
tercih edilir.

(2) ASEM giriş puanına göre erkek, kadın, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve şehit
ve malul eş ve çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi
düzenlenir. Sivil kaynaklı erkek ve kadın adaylar için asıl adayların bir katına tekabül eden sa-
yıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir. Uzman jandarma, uzman
erbaş kaynaklı olan adaylar ile şehit ve malul eş ve çocukları için asıl adayların % 30’una te-
kabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Temin Mer-
kezince ilan edilir. Asıl ve yedek adaylar ile ilgili güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
işlemlerine başlanır.

(4) Sınav evrakı Temin Merkezince bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin
karara bağlanmasına kadar saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sağlık kurulu raporunun alınması
MADDE 39 – (1) Yapılan sınavlarda başarılı olan asil ve yedek adaylar Temin Merkezi

tarafından Sağlık Yönetmeliğindeki hükümlere göre Sağlık Raporu almak üzere tam teşekküllü
hastanelere sevk edilirler.

(2) “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” Sağlık raporunu alan adaylar geçici kayıt
yaptırmak üzere ASEM’e müracaat ederler.

(3) Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmayan ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay
Olamaz” şeklinde rapor verilen adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Geçici kayıt
MADDE 40 – (1) ASEM’e, kesin başarı listesine göre planlanmış ve “Muvazzaf/Söz-

leşmeli Astsubay Olur” şeklindeki sağlık raporunu almış asıl adayların geçici kayıtları yapılır.
Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları Temin Merkezince incelenir. Rapo-
runda eksiklik görülen adayların eksiklikleri tamamlatılır. Gerekirse öğrenci yeniden muayene
ettirilebilir.

(2) Eksiklerini tamamlamayan, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu menfi
olarak gelen veya yeniden muayene sonucunda Sağlık Yönetmeliğindeki şartlara haiz olmadığı
anlaşılan adayların Başkanlıkça ilişikleri kesilir.

(3) Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından yapılır.
İntibak eğitimi
MADDE 41 – (1) ASEM’e geçici kaydı yapılan adaylar Başkanlığın belirleyeceği tak-

vim doğrultusunda intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitiminin nerede yapılacağı Baş-
kanlıkça belirlenir. Eğer Başkanlık dışında bir yerde yapılacaksa intibak eğitimindeki esasları
içeren bir protokol hazırlanır. Bu süre içinde adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araş-
tırmaları yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar Baş-
kanlık Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Geçici kayıt süresince adayların ASEM öğrencisi olup olamayacaklarına dair sağlık
kurulu raporları ve buna bağlı olarak yapılacak tetkik ve tedaviler hariç diğer sağlık giderleri,
iaşe ve ibateleri Başkanlıkça karşılanır.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların idari soruşturmaları ilgili mevzuat hü-
kümlerine göre yapılır.

Yedek aday çağırma
MADDE 42 – (1) Sağlık kurulu raporunu Temin Merkezince belirlenecek takvim içinde

getirmeyen veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu verilen adayların
yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılır. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağ-
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lık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü has-
tanelere sevk edilirler. Bunlardan verilen süre içerisinde geçici kayıt için başvuruda bulunmayan
veya hakkında “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olamaz” raporu düzenlenen adayların yerine
yedek adaylar sırasıyla çağrılarak yukarıdaki usul tekrarlanır.

(2) Geçici kayıt sırasında, ASEM’e giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, in-
tibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, ASEM’den ay-
rılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday,
kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde Temin Merkezine evrakları
ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Çağrılan adaylardan Sağlık Raporu bulunmayanlar Sağ-
lık Raporu almaları için Temin Merkezince belirlenecek bir süre verilerek tam teşekküllü has-
tanelere sevk edilirler. Bu süre içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar
haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları
Temin Merkezince işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma
işlemi yapılır.

(3) İntibak eğitimini müteakip eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren beş iş gü-
nü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

İntibak eğitimi döneminde ASEM’den çıkma veya çıkarılma
MADDE 43 – (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında ASEM Komu-

tanlığına yazılı başvuruları ile ASEM’den çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan aday-
ların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, ASEM’den çıkarılan adaylar bir daha ASEM
giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ
edilir.

(3) 29 uncu maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri,
ASEM Komutanının teklifi ve Başkanın onayıyla kesilir ve durum Jandarma Genel Komutan-
lığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir.

(4) ASEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar ya-
pılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul
MADDE 44 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 29 uncu maddede belirtilen esaslara

göre Temin Merkezince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırması ile sağlık kurulu raporu sonucu olumlu olan adayların kesin
kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeli-
ğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dos-
yaları ASEM Komutanlığı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa
gönderilir.

(3) Asıl adaylardan, eğitim-öğretim döneminin başlangıcına kadar, yedek adaylar için
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde noterden tasdikli yüklenme senedi getirilmesi istenir,
yüklenme senedinin getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkan-
lığa gönderilir. Yüklenme senedi miktarı, her eğitim-öğretim dönemi için Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ASEM’e alınmaları
MADDE 45 – (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uy-

ruklu öğrencilerin ASEM’e alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin ASEM’e kabulle-
rinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı öğrencilerin ASEM’e sınavsız veya sınavla alınmaları hususunda Bakan
yetkilidir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulu, sınav yapılmasının gerekli
gördüğü hallerde, yapılacak olan sınavın şeklini ve esaslarını belirler.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sınav esnasında adaylara sağlanacak imkânlar
MADDE 46 – (1) Sınavlar esnasında maddi imkânları zayıf olan adaylar, Başkanlıkça

yapılacak değerlendirme doğrultusunda ve mevcut imkânlar ölçüsünde Akademide ibate edi-
lebilirler. Sınav süresince öğlen yemekleri kumanya olarak verilebilir.

Personel görevlendirilmesi
MADDE 47 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı per-

sonel temin işlemleri, Temin Merkezleri ile de koordine edilerek tek elden yürütülebilir. Bu
durumda işlemleri yürüten komutanlığın personeli haricindeki komutanlık personeli işlemlerin
yürütülmesini takviye eder veya bu süreçte hazır bulunur.

Geçiş dönemi sınav esasları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Eğitim Merkezi Komutanlığı 2016 yılı ve ihtiyaç duyulması

halinde 2017 yılını kapsayan geçiş döneminde;
a) SUEM’e girecek astsubay kaynaklı adaylar için ALES notu istenmez. Başarı sırala-

ması puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u, VKİ puanının %20’si ve mülakat sınavı
puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında eşitlik olması ha-
linde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği esas alınır. Bun-
larda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

b) ASEM’e girecek uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için AGYS notu
istenmez. Başarı sıralaması puanı fiziki yeterlilik sınavı puanının %30’u, VKİ puanının %20’si
ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması puanında
eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının yüksekliği
esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

c) SUEM ve ASEM’e girecek sivil kaynaklı adaylar için KPSS, ALES ve YDS notu is-
tenmez. Adayların başvurularının tamamlanmasını müteakip, temin edilecek kontenjan mik-
tarları ile sınıf/branşlara yönelik tespit edilen programlara uygun öğrenim durumu ve eğitim
durumuna öncelik verilerek, başvuru sırasına göre belirlenecek miktar kadar aday seçme sı-
navlarına çağrılır. Başarı sıralaması puanı, fiziki yeterlilik sınavı puanının %40’ı, VKİ puanının
%10’u ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Adaylar arasından başarı sıralaması
puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanı, VKİ puanının
yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

Geçiş dönemi sağlık esasları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı Sağlık Şartlarına yö-

nelik yönetmelik yürürlüğe girene kadar 12/10/2015 tarihli ve 2015/8136 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hüküm-
leri geçerlidir.

Değerlendirme notu esasları
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) SUEM’e başvuracak astsubay kaynaklı adaylar ile ASEM’e

başvuracak uzman jandarma ve uzman erbaş kaynaklı adaylar için değerlendirme notu/puanına
yönelik sistem devreye girmeden önce alınmış olan sicil notları, alındığı yıla ait değerlendirme
notu/puanı olarak, sicil tam notu ise değerlendirme tam notu/puanı olarak kabul edilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Taşra teşkilatında görev yapan astsubay, uzman jandarma

ve uzman erbaş kaynaklı adaylara yönelik EK-1’de yer alan “Birlik Komutanları Kanaat Raporu”
vermek üzere oluşturulacak komisyonlar için gereken mülki amir onayı 2016 yılı başvuruları
için aranmaz.

Yürürlük
MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Biruni Üniversitesinden:
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç  
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Biruni Üniversitesine bağlı enstitülerde yü-

rütülen lisansüstü eğitim ve öğretimin esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Biruni Üniversitesinde yürütülen lisansüstü program-

ları ve bu programlarda yapılan eğitim ve öğretim, bilimsel araştırmalar ile diğer tamamlayıcı
faaliyetlere/uygulamalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

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

nununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sisteminde kullanılan krediyi,
b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
c) ALES eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası Kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından ALES’e eşdeğer sayılan sınavları,
ç) Anabilim dalı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinden enstitüye

karşı sorumlu olan anabilim dalını,
d) Bütünleşik program: En az sekiz yarıyıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören

başarılı öğrencilerin başvurduğu lisansüstü programı,
e) Enstitü/Enstitüler: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim ve öğretim yapan ens-

titüyü/enstitüleri,
f) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gös-

terilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden
oluşan kurulu,

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

ğ) Mütevelli Heyeti: Biruni Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
h) Program başkanlığı: Herhangi bir anabilim dalına bağlı olmayan programların baş-

kanlığını,
ı) Rektörlük: Biruni Üniversitesi Rektörlüğünü,
i) Senato: Biruni Üniversitesi Senatosunu,
j) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini,
k) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
l) Üniversite: Biruni Üniversitesini,
m) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
n) YDS eşdeğeri sınavlar: Üniversitelerarası kurul veya Yükseköğretim Kurulu tara-

fından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer sınavları,
o) Yüksek Lisans: Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Lisansüstü programlar ve kontenjanlar
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora prog-

ramlarıdır.
(2) Enstitüler uzaktan lisansüstü öğretim programları açabilir. Uzaktan öğretime ilişkin

hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.
(3) Enstitülerdeki programlarda lisans derecesi mezuniyeti ile doktora yapılması konu-

sunda Senato kararları uygulanır.
(4) Lisansüstü öğrenci kontenjanları, genel ve yurt dışı kontenjanlar olmak üzere iki

bölümden oluşur. Genel kontenjanlar, kabul koşullarını sağlayan Türk ve yabancı uyruklu aday-
lar içindir. Yurt dışı kontenjanları ise kabul koşullarını sağlayan yabancı uyruklu adaylar ve
yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu adaylar içindir. Her iki kontenjan türü için yatay geçiş
kontenjanı ayrılabilir.

(5) Kontenjanlar, programlara göre anabilim dalı ve program başkanlıklarının görüşü
alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senato kararıyla tespit edilir.

İlan ve başvuru
MADDE 6 – (1) Enstitüde açılan lisansüstü programlar, lisansüstü programlara başvuru

koşulları, öğrenci kontenjanları, eğitim-öğretime başlama yeter sayısı, başvuru ve kayıt tarihleri,
sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü
yönetim kurulu tarafından belirlenerek eğitim-öğretim döneminin başlama tarihinden en az bir
ay önce Senatoda görüşülür ve enstitü tarafından ilan edilir. İlanda yabancı uyruklu öğrenci,
yatay geçiş kontenjanları ayrı ayrı belirtilir.

(2) Adaylar, akademik takvimde belirtilen başvuru tarihlerinde Üniversite tarafından
ilan edilen yolla enstitüye başvuru yapabilirler. 

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı, noter veya ilgili enstitü tarafından onaylı örneği
kabul edilir.

(4) Başvuru evrakı, aday kabul alsın almasın iade edilmez, enstitü tarafından saklanır.
(5) Gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş belgeyle başvuranların ka-

yıtları yapılmaz, kesin kayıt yaptıranların kayıtları ve mezun olanların diploma dâhil tüm bel-
geleri iptal edilir. Öğrenciye herhangi bir belge iade edilmez. Bu kişiler hakkında kanuni iş-
lemler başlatılır.

(6) Öngörülen makam veya kişilere iletilen başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan
başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Yabancı uyruklu öğrenci başvuru şartları 
MADDE 7 – (1) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşların

lisansüstü programlara kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul
edilen bir üniversitenin lisans veya yüksek lisans programı diplomasına sahip olması gerekir.

(2) Eğitim ve öğretimin tamamen yabancı bir dille yapıldığı programlar hariç, diğer
programlara başvuracak öğrencilerin Türkçe dil yeterlilikleri için üniversitelerin dil merkezleri
veya  Senato tarafından oluşturulan bir jüri tarafından yapılan sınavlarda başarılı olmaları ge-
rekir. Başarılı olamayanların TÖMER ya da üniversitelerin yabancı dil merkezleri tarafından
yapılan Türkçe dil kurslarına katılmaları ve başarılı olmaları zorunludur. Bu süre eğitim-öğretim
süresinden sayılmaz. 

(3) Yüksek lisans programlarına başvuranlardan lisans öğrenimlerini, doktora program-
larına başvuranlardan lisans ve yüksek lisans öğrenimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede
tamamladığını belgeleyen yabancı uyruklu adaylar, Türkçe sınavından muaf tutulur.
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(4) Eğitim dili İngilizce olan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu
öğrencilerden Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma şartı aranmaz.

(5) Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin; ana
dilleri dışında YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sı-
navdan en az 55 puana sahip olma şartı aranır.

(6) İngilizce düzeyleri yeterli bulunmayan öğrencilere İngilizce dil hazırlık programında
öğrenim görmeleri için bir yıl ek süre verilir.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuruları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü
alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

Kabul/kayıt
MADDE 8 – (1) Genel kontenjanlardan lisansüstü programlara; yüzlük sisteme çev-

rilmiş olarak ALES veya ALES’e eşdeğer sınav notu, tıp fakültesi mezunları için temel tıp bi-
limleri programlarında temel tıp notu, yabancı dil puanı, lisans ve/veya yüksek lisans dersleri
not ortalaması, mülâkat sonucu Senatonun kabul ettiği oranlarda toplanır. Hesaplanan giriş
notu ile öğrenci kabul edilir. 

(2) Giriş koşullarındaki not/puan oranları Yönetmelikte belirtilen asgari notlardan az
olmamak üzere ilgili enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senato kararıyla yükseltilebilir. 

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES veya eşdeğeri sınav
notu istenmeyebilir. İstenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir. 

(4) Mezun olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının
%50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eği-
tim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

(5) Lisans eğitimini Türkiye dışında yapmış yabancı uyruklu adayların yabancı dil des-
tekli programlara veya Türkçe programlara başlayabilmesi için üniversitelerin dil merkezleri
tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar TÖMER
ya da eşdeğeri bir Türkçe dil kursuna katılmak ve sınavda başarılı olmak zorundadır. Kursun
normal süresi öğrenim süresinden sayılmaz.

(6) Öğrenci kabulünde mülâkat; ilgili programda görevli biri anabilim dalı/program
başkanı olmak üzere,  ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenecek üç veya beş öğretim üye-
sinden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri başkanı, ilgili anabilim dalı/program başkanıdır. Mü-
lâkatta adayın alanı ile ilgili temel bilgisi değerlendirilir. Değerlendirmede yazılı/test yöntemi
de kullanılabilir. Sınava girmeyen adaylar başarısız sayılır. 

(7) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar enstitü yönetim ku-
rulunca kesinleştirilir ve ilân edilir.

(8) Programa kayıt hakkı kazanmasına rağmen akademik takvimde belirtilen günlerde
kayıt yaptırmayarak haklarını kaybeden adayların yerine, yedek adaylar genel başarı değer-
lendirme sırası esas alınarak kabul edilir. Yedek aday sayısı ilan edilen kontenjanların en fazla
%50’si kadar belirlenebilir.

(9) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar
arasında başarılı aday sayısının yetersiz olması halinde, enstitü yönetim kurulu kararı ile o ya-
rıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir.

Yatay geçiş yolu ile kabul 
MADDE 9 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü/anabilim dalı veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programlarına bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyılı ta-
mamlamış başarılı öğrenciler belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yoluyla kabul edi-
lirler. Başvuran öğrenciler genel not ortalamasına göre asıl ve yedek olarak sıralanırlar.
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(2) Üniversitede bir yüksek lisans programına, doktora veya bütünleşik doktora prog-
ramına kayıtlı öğrenciler, Üniversitenin başka bir yüksek lisans, doktora veya bütünleşik dok-
tora programına geçiş yapabilirler. 

(3) Yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrencilerde aşağıdaki koşullar aranır:
a) Öğrencinin kayıtlı olduğu programın yatay geçiş yapmak istediği programla isminin

aynı olması veya programın içeriğinin anabilim dalı başkanlığınca uygun görülmesi,
b) Öğrencinin ilgili programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu genel ağırlıklı

not ortalaması yüksek lisans için 100 üzerinden en az 65, doktora için 100 üzerinden en az 75
olması,

c) Öğrencinin, Üniversitenin lisansüstü programlarının öğrenci kabul koşullarını sağ-
lamış olması gerekir.

(4) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin programın giriş koşullarını sağlamış ol-
maları gerekir. Geçiş işlemleri ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim
kurulu kararı ile kesinleşir.

(5) Başvurusu kabul edilen bir öğrencinin önceden almış olduğu derslerden hangilerinin
kredi transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ve intibakı için ek ders alıp alma-
yacağına ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.

Özel öğrenciler 
MADDE 10  – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ile ensti-
tülerde açılmış bulunan derslere özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

(2) Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;
a) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan anabilim dalla-

rından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir.
b) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler; eğitim ve öğretim etkinliklerine ka-

tılma dışında diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak derse devam, sınav, disiplin
ve bunlara benzer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

c) Özel öğrencilerin lisansüstü programlarda öğrencilik hakkı kazanmaları durumunda
özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslere muafiyet uygulanır. Öğrencinin ders mua-
fiyetleri anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. 

ç) Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez.
d) Özel öğrencilere diploma veya derece verilmez. Ancak izledikleri programlarda al-

dıkları dersleri, ders içeriklerini ve notlarını gösteren belge verilir.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 11 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans veya yüksek lisans derecesini, baş-

vurduğu yüksek lisans veya doktora programından farklı bir alanda ya da başka yükseköğretim
kurumunda almış olan adaylardan, öğrenciliğe kabul için gerekli diğer koşulları sağlayanlar
için eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülen
programdır.

(2) Bilimsel hazırlık programına devamı gerekli görülen öğrencilere, derse kayıt, de-
vam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, kayıt silme ve diğer hususlarda
öğrencinin ders aldığı lisansüstü programa ilişkin hükümler enstitü yönetim kurulu kararı ile
Senato tarafından belirlenir.
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(3) Bilimsel hazırlık programına devam eden öğrencilere yazılı başvuruda bulunmaları
koşuluyla, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı
ile bilimsel hazırlık derslerine ek olarak uygun görülen lisansüstü program dersleri de verile-
bilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler lisansüstü programda öngö-
rülen derslerin yerine geçmez.

(5) Öğrenci, kendisi için öngörülen bilimsel hazırlık programı kapsamındaki tüm ders-
lerden başarılı olmak zorundadır. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, öğrencinin trans-
kriptinde gösterilir. Ancak, bu derslerin notları lisansüstü mezuniyet notuna katılmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu programda
geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

(7) Bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri başarı ile tamamlayamayan öğrenci-
lerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Yurt dışı eğitim
MADDE 12 – (1) Öğrenciler için masrafları öğrenciye ait olmak üzere yurt dışında

kısa veya uzun süreli eğitim ya da uygulama imkânları, enstitünün ortak eğitim yürüttüğü veya
öğrencinin kişisel girişimleri ile bağlantı sağladığı yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.
Bu eğitim veya uygulamaların öğrencinin enstitüdeki eğitim programının bir parçası olarak
değerlendirilebilmesi için, öğrenci yurt dışına çıkmadan önce ilgili anabilim dalı başkanlığının
uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı gerekir.

(2) Yurt dışında geçirilecek süre bu Yönetmelikte belirtilen öğretim sürelerinden sayılır
ve yurt dışındaki eğitim ve uygulamalarda da ilgili enstitüde aranan başarı koşulları aranır.

(3) Yurt dışındaki eğitimin not ve kredi eşdeğerliği ilgili yükseköğretim kurumundan
gönderilecek belgelere göre anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karara
bağlanır.

Uzaktan eğitim  
MADDE 13 – (1) Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine Üniversitede; öğretim elemanı

ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine
dayanan öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve düzenlenip yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğ-
retim programları açılabilir. 

(2) Ders sunumunda kullanılacak öğrenme sistemleri enstitü müdürlüğü tarafından öne-
rilir ve Rektörlükçe onaylanır.

(3) Öğrencilerin resmi kayıtları, başarı durumları ve diğer bilgileri yüz yüze programları
takip eden öğrencilerde olduğu gibi enstitü tarafından tutulur.

(4) Uzaktan eğitim için gereken İnternet bağlantıları ve sunucu sistemleri teknik altya-
pısı, ders sunumu için gereken yazılım desteği Bilgi İşlem Direktörlüğünce sağlanır.

(5) Öğrencinin ders materyaline, sınavlara giriş yapıp yapmadığı, ödev ve diğer etkin-
liklere katılıp katılmadığı, etkinliklerin tarih ve süreleri ilgili dersi veren öğretim üyesi tara-
fından izlenir ve kaydedilir.

(6) Uzaktan eğitim ile lisansüstü program ücreti yüz yüze lisansüstü programlarında
alınan program ücretini geçemez. Enstitü öğrenci destek hizmetleri için öğrenciden ek ücret
talep edilebilir.

Ders saydırma 
MADDE 14 – (1) Öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki herhangi bir yurt içi/yurt

dışı yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü dersler danışmanın uygun
görüşü, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt

8 Kasım 2016 – Sayı : 29882                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 47



yaptırdığı programa kredi transfer edilebilir. Not ortalaması belirlenirken, öğrencinin transfer
edilen derslerinin başarı notları, Üniversiteye bağlı programlardan aldığı ve başardığı lisansüstü
derslerin başarı notlarına katılır.  

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden alınan
dersler; Üniversitenin lisansüstü eğitim ve öğretim programında bulunanlara eşdeğer olanlar
olduğu gibi, olmayanlar ise seçmeli ders olarak adı ve kredisi ile birlikte öğrencinin transkrip-
tine işlenir. Bu şekilde transfer edilecek toplam kredi programın gerektirdiği toplam kredinin
üçte birini geçemez.

(3) Bir yüksek lisans programında alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler
doktora programına transfer edilemez.

Ders seçme ve derse kayıt
MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlardaki zorunlu ve seçmeli dersler ile varsa ön

koşul dersleri, bu derslerin kredileri, yarıyılları ve sorumlu öğretim elemanları ilgili anabilim
dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü kurulunca kararlaştırılır ve Senatonun onayından sonra
uygulanır.

(2) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teo-
rik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrenciler
yurt içi ve yurt dışındaki başka yükseköğretim kurumlarından da lisansüstü dersler alabilirler.

(4) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir
dersin lisansüstü eğitim sırasında alınması zorunludur.

(5) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıt yaptırdıkları derslerin
dışında danışmanın onayı ile ek ders alabilir veya ders bırakabilirler. Ancak, yapılacak ders bı-
rakma işlemi sonucunda o derse kayıtlı öğrenci sayısının Senatonun belirlediği yeterli sayının
altına düşmesi durumunda o ders için bırakma işlemi yapılmaz.

(6) Öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrarlamak zorundadır. Tekrar edilecek ders-
lerin en geç takip eden iki yarıyıl içerisinde açılmaması durumunda, öğrenciler danışman ve
ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan diğer ders
veya dersleri alırlar.

Derslere devam
MADDE 16 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları tüm ders, uygulama, laboratuvar çalış-

maları ve bunların gerektirdiği veya ilgili dersten sorumlu öğretim elemanının gerekli gördüğü
sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdürler. Teorik ve uygulamalı
derslerin  % 20'sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu
genel sınavlarına alınmaz ve öğrenciye FD notu verilir.

(2) Öğrencilerin devam yükümlülüklerini dersten sorumlu öğretim üyesi belirler, öğ-
renciye bildirir, takip eder ve değerlendirir. Sorumlu öğretim üyesi devamsız öğrencileri sı-
navlara kabul etmeyebileceği gibi sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmalarını da değerlen-
dirmeye almayabilir. 

(3) Lisansüstü eğitim - öğretim programlarında dersler pazartesi - cumartesi günleri
arasında yapılır. Enstitü yönetim kurulunun önerisi ile Senato belirli programlarda pazar günleri
de ders yapılmasına karar verebilir. Yarıyıl ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları pazar günleri
de yapılabilir.

(4) Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları
veya enstitü organları tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere
uymak zorundadır.
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Sınavlar
MADDE 17 – (1) Ara sınavlar ve final/yarıyıl sonu sınavları, akademik takvimde be-

lirtilen sınav döneminde ve tarihlerde yapılır.
(2) Yıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır;
a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Ancak öğretim üyelerinin yarıyıl sü-

resince dersin özelliğine göre öğrencilerine yaptırdıkları proje, ödev, laboratuvar vb. çalışmalar
da ara sınav yerine sayılabilir.

b) Final/yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin final/yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı
yarıyıl sonunda yapılır. Derse devam koşulunu yerine getiren öğrenci, belirlenen gün ve saatte
o dersin sınavına girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye FG notu verilir.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına, final/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını ka-
zanıp mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler ve/veya final/yarıyıl sonu sınavında başarısız
duruma düşen öğrenciler girerler. Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciye FG notu verilir.

ç) Mazeret sınavı: Ara sınavına geçerli mazereti nedeniyle giremeyen öğrenciler, sağlık
kuruluşlarından alınacak sağlık raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden
alınacak belge ile durumlarını beş iş günü içinde ilgili enstitüye bildirmek zorundadır. Mazereti
kabul edilen öğrenciye, giremediği ara sınavlar için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı
hakkı verilir. Diğer mazeretler hakkında enstitü yönetim kurulu karar verir. Mazeret sınavına
giremeyen öğrenciye yeni bir mazeret sınavı hakkı verilmez.  

Sınav sonuçlarına itiraz ve hata düzeltme
MADDE 18 – (1) Maddi hatalar dışında sınav sonuçlarına itiraz edilemez. Değerlen-

dirmeye esas olan başarı notlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş
günü içinde resmi olarak ilgili enstitüye yapılır.

(2) Sınav sonuçlarına itiraz durumunda enstitü müdürü, en az biri sınavı yapan öğretim
üyesi olmak üzere ilgili öğretim üyeleri arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Komisyon,
itirazları en fazla üç iş günü içinde sonuçlandırır. İtiraz sonucu, başvuru tarihinden itibaren beş
iş günü içinde öğrenciye duyurulur.

Ders geçme/başarı notu
MADDE 19 – (1) Bir dersin başarı durumu başarı notu ile belirlenir. Başarı notu, öğ-

rencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği
başarı ve final/yarıyıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Final/yarıyıl sonu
sınavı notunun başarı notuna etkisi  % 60’tır. Bu oranların hesabında küsuratlar aynen korunur,
ancak başarı puanının hesabında küsuratlı sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.

(2) Ders geçme notu yüksek lisansta 65, doktorada ise 75’tir. Yarıyıl sonu sınavlarında
en az bu puanların alınmış olması gerekir.

(3) İlgili dersin sorumlu öğretim üyesi öğrencilerin başarı notlarını sınav tarihini izleyen
yedi gün içinde ilân eder.

(4) Ders başarı notları, not durum belgesinde 100’lük, 4’lük ve harfli değerleri ile gös-
terilir.

(5) Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elema-
nının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen
öğrenciler için “E” kullanılır. Bu öğrenciler ilgili sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki
hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlayan öğrencilerin “E”
işaretleri “DD” ye çevrilir. Ancak, ibareyi kullanan öğretim elemanı tarafından süre bitiminden
önce başvurulması koşuluyla, enstitü yönetim kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık
ek süre verilebilir.
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(6) Ders başarı durumunu ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda

belirtilmiştir:

Ders tekrarı
MADDE 20 – (1) Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslerin tüm koşullarını ye-

rine getirerek dersi tekrarlamak zorundadır.
(2) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler, aynı dersleri tekrar alabilecekleri gibi

bunların yerine danışmanlarının onayıyla başka seçmeli dersleri, derslerin tüm koşullarını ye-
rine getirerek alabilirler.

Kayıt yenileme
MADDE 21 – (1) Kayıtlar, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde

ders seçimi ve öğrenim ücreti ödenmesiyle yenilenir. 
(2) Süresi içerisinde öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciler, o

yarıyıl için eğitimlerine devam etme hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve öğrencilik haklarından
yararlanamazlar. Kayıt yenilemesi yapılmayan yarıyıl da öğrenim süresinden sayılır.

(3) Öğrenci normal program süresini aşması durumunda kayıt yenilemede, eğitim – öğ-
retimini uzattığı her dönem için ilgili programın bir dönemlik ücretinin dörtte birini ödemekle
yükümlüdür.

Kayıt dondurma/izinler
MADDE 22 – (1) Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli bir nedenlerle öğrenimine ara ver-

mek zorunda olan veya öğrenimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, araştırma ortamı gibi
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olanaklar elde eden öğrenciye danışmanının önerisi, anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü
ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya bir yıl dondurul-
masına karar verilebilir. 

a) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla
ilgili mazeretler,

b) 2547 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yükseköğretimin aksaması sonucunu doğu-
racak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, 

c) Doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması, 
ç) Eşinin veya birinci dereceden yakınının hastalığı halinde bakacak başka kimsenin

bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi, 
d) Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırıl-

ması suretiyle askere alınması, 
e) Öğrencinin tutukluluk hali, 
f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönet-

meliğine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya Üniversiteden çıkarılmasını ge-
rektirmeyen mahkûmiyet hali, 

g) Enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. 
(2) Birinci fıkrada belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi bu nedenin do-

ğuşundan itibaren en geç iki ay içinde müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır. 
(3) Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.
(4) Yarıyıl başlangıcını izleyen on beş gün içinde yapılan izin başvuruları için o yarı-

yılda da izin başlatılabilir.
(5) İzin döneminde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(6) Öğrenciler izin süreleri sonunda ya da süresi bitmeden önce normal kayıt döneminde

kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. 
(7) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde öğrenim gören öğrencilerin yurt

dışında geçirdikleri süreler izin değildir, eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(8) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve

4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile doğum nedeniyle kadın öğ-
renciye verilen ücretsiz izin ve askerlikte geçen süreler azami eğitim - öğretim süresine eklenir. 

İlişik kesme
MADDE 23 – (1) Öğrencilerin aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulunca ilişik-

leri kesilir;
a) Öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış ol-

ması,
b) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin kaydını sildirmek iste-

mesi halinde dilekçe ile başvurması,
c) Öğrenim gördüğü yarıyıla ait borcu bulunmayan öğrencinin yatay geçiş yolu ile ay-

rılması,
ç) Öğrencinin kayıtlı olduğu programı belirtilen süre içinde tamamlamaması. 
Ücretlendirme
MADDE 24 – (1) Öğrenim ücretleri yarıyıl başlarında akademik takvimde belirtilen

tarihlerde ödenir.
(2) Lisansüstü eğitimleri boyunca öğrenciler Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen

mali yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Burslu ve mazeretleri enstitü yönetim
kurulunca kabul edilenler dışında, süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyenler o dönem için
kayıt yaptıramaz, yeniletemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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(3) Öğrenci değişim programlarına, ortak programlara ve benzer programlara katılan
öğrencilerin öğrenim ücretlerinin nasıl ve ne şekilde ödeneceği, üniversiteler arasında yapılan
protokollerle belirlenir.

(4) Özel öğrenci statüsünde kabul edilen öğrenciler, bilimsel hazırlık programına kabul
edilen öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil kursu öğrencileri de öğrenim ücret-
lerini ilgili programda kayıtlı diğer öğrenciler gibi öderler.

(5)  Bu Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle kaydını
donduran/izinli veya raporlu sayılan öğrencilerin bu süreler içerisinde mali yükümlülükleri de-
vam eder.

(6) Tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler üçüncü, tezli yüksek lisans prog-
ramına kayıtlı öğrenciler dördüncü, doktora programına kayıtlı öğrenciler sekizinci yarıyıl so-
nunda mezun olamamaları halinde, uzattıkları her bir yarıyıl için ilgili programın bir dönemlik
ücretinin dörtte biri oranında ücret ödemekle yükümlüdür.

(7) Tez savunma sınavında düzeltme kararı verilen öğrencilerin programın tez ücretinin
üçte biri oranında ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

(8) Öğrenciler, akademik yarıyıl/dersler başlamadan önce, ilişik kesmesi durumunda
ilgili programın eğitim-öğretim ücretinin üçte biri oranında, akademik yarıyıl/dersler başladık-
tan sonra, ilişik kesmesi durumunda ise o akademik döneme ve geçen akademik dönemlere ait
ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yüksek Lisans Programları

Başvuru koşulları
MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programları lisans diplomasına sahip öğrenciler için

açılır. Bütünleşik programlara Üniversitede lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı öğrenciler
başvurabilir.

(2) Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Sena-

toda uygun görülen bir lisans diplomasına sahip olmak,
b) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde veya Üniversitelerarası Kurul tara-

fından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 55 puana sahip olmak,
c) Eğitim dili İngilizce olan veya enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi

enstitü yönetim kurulu kararı ile başvuru şartlarında YDS zorunluluğu getirilen programlarda
YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan Senatonun
belirleyeceği bir puana sahip olmak.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak adaylarda ALES puan koşulu aran-
mayabilir. ALES puanı istenilmemesi halinde genel başarı puanı lisans not ortalamasının %50’si
ile mülâkat puanının %50’si toplanarak elde edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarında eşit giriş notuna sahip olan adaylar arasında
önceliğin belirlenmesinde sırasıyla, istenmesi halinde ALES veya eşdeğeri sınav notu ve lisans
dersleri not ortalaması yüksek olanlar tercih edilir.

(5) Bütünleşik programlara başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) Üniversitenin lisans programlarında en az ilk dört yarıyılını tamamlamış olmak,
b) Programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin genel not ortalaması en

az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olmak.
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(6) Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile bu maddenin beşinci fıkra-
sındaki kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir. Ancak bu yolla kabul edilecek
öğrencinin anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı bulunması şarttır.

(7) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu mad-
denin ikinci fıkrasındaki koşulları sağlamaları durumunda yüksek lisans programlarına inti-
bakları yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (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 yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dö-
nemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplamda 120 AKTS’den, en az yedi ders, bir se-
miner dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı
veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç, danışman atanmasını izleyen dönemden
itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. 

(3) Öğrenci alacağı derslerin en çok ikisini lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla lisans derslerinden, ayrıca enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yö-
netim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla
iki ders seçebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.
(5) Tez dönemindeki öğrenciler tez süresince her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak

zorundadır.
Süre
MADDE 27 – (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) Dördüncü yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer
dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı ko-
şullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(3) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre bu Yönetmelikte
belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

Akademik danışman
MADDE 28 – (1) Yüksek lisans öğrencilerinin akademik danışmanları kesin kaydı ta-

kip eden bir hafta içinde belirlenir. Akademik danışman, ilgili anabilim dalı başkanı veya gö-
revlendireceği en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı tarafından yürütülür. Aka-
demik danışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda
bulunacak şekilde ders seçimlerine öğrenci ile birlikte karar verir, öğrenciyi değişim program-
ları ve eğitim ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir ve yön-
lendirir. 

(2) Akademik danışmanın görevi tez danışmanının atanması ile sona erer.
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Tez danışmanı atanması 
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitünün ilgili anabilim dalı baş-

kanlığı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar kendi Üniversite kadrosunda bu-
lunan, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesini
tez danışmanı olarak önerir. Öğrenci danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç
ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye bildirir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim
kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde danış-
man öğretim üyesi Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim ku-
rulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin
birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı Üniversite
kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişebilir.

(4) Danışmanın Üniversitedeki görevinden ayrılması durumunda ilgili anabilim dalı
başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile danışmanlığın devam durumu hak-
kında karar verilir.

(5) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği
talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü
yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Tez konusu önerisi
MADDE 30 – (1) Tez önerisi, ilgili anabilim dalı akademik kurulunda değerlendiril-

dikten sonra en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir
ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Bu süre içerisinde tez önerisini sunmayan öğ-
renciye, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi şartı ile bir yarıyıl daha ek
süre verilir. Bu süre azami öğretim süresine dâhildir.

Tez savunma sınavı jürisi  
MADDE 31 – (1) Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi, sınav tarihi ve yeri, danış-

manın talebi üzerine enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim
kurulunun kararı ile belirlenir.  Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de kendi üniver-
sitesi dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması
durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. 

(2) İkinci danışmanın da jüride yer alması istendiği takdirde jüri aynı koşullarda beş
asıl, iki yedek üyeden oluşur. 

Tez savunma sınavı
MADDE 32 – (1) Tez yazımını tamamlayan öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak

savunur. 
(2) Yüksek lisans tezini tamamlayan öğrenci, tezini ve tezinin CD halindeki bir kopya-

sını danışmanına sunar. Danışman, tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü bildiren bir
yazı ile birlikte tezi ve CD’yi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin
tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönde-
rilir. 

(3) İntihal raporu uygun olan öğrenci, tezinin istenen sayıda çoğaltılmış nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ens-
titüye gönderir. 
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(4) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde
toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu
ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak
yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşur.
Sınav süresi kırk beş dakikadan az olamaz. 

(5) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan asıl üye/üyeler yerine, ilgili
anabilim dalı başkanlığınca yedek üye/üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri toplantıları yapıl-
maz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla tespit edilir. İlgili
enstitü müdürlüğünün görüşü alınarak en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belir-
lenir. İkinci kez toplanamayan jüri hakkında enstitü yönetim kurulu kararına göre işlem yapılır.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitünün ilgili anabilim dalı
başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmelerini

yaptığı tezi anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilen tarihte, aynı jüri önünde yeniden
savunur. Savunma sonunda tekrar başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üni-
versite ile ilişiği kesilir. 

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde varsa tezsiz yüksek lisans
programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kay-
dıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma 
MADDE 33 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin önerileriyle son

haline getirilmiş tezini Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak danışmanı ta-
rafından onaylanmış, ciltlenmiş en az üç nüshayı ve bir CD kopyası ile birlikte en geç bir ay
içerisinde Enstitüye teslim eder. 

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzata-
bilir. 

(3) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Üniversite Kütüphanesi ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından istenen veri giriş formunu enstitüye teslim etmek zorundadır. 

(4) İstenen tüm koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir. 

(5) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış ve tüm koşulları sağlamış öğren-
ciye, kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış adının yer aldığı tezli yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi tezin kabul
edildiği tez savunma sınavı tarihidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans programı

Amaç ve kapsam
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleği ile ilgili

uzmanlaşma alanına özgü kapsamlı bilgi ile donatmak ve bilgiyi uygulamada kullanabilme ye-
teneğini kazandırmaktır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşuluyla
en az 10 ders ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda dönem
projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.
Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 
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(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi lisans öğrenimi sırasında alınmamış
olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı uzaktan eğitim ve ikinci lisansüstü eğitimi olarak da
yürütülebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, başvurduğu tezli yüksek lisans
programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans prog-
ramına geçiş yapabilir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yö-
netim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Süre  
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta

geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere
her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en fazla üç yarı-
yıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniver-
site ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması
MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitünün ilgili anabilim dalı baş-

kanlıkları tarafından her öğrenci için atanan öğrenci danışmanları, ders seçimi ve diğer görev-
lerin yanında dönem projesinin yürütülmesinden de sorumludur. 

(2) Danışman, ilgili Senato tarafından belirlenen niteliklere uyan en az doktora derece-
sine sahip öğretim elemanları arasından seçilir. Danışman en geç birinci yarıyılın sonuna kadar
belirlenir.

Diploma
MADDE 37 – (1) Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciye diğer ko-

şulları da sağlamak kaydıyla kayıtlı olduğu programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onay-
lanmış adının yer aldığı tezsiz yüksek lisans diploması ve derecesi verilir. Mezuniyet tarihi,
programın tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son faaliyetin tarihidir. 

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 38 – (1) Doktora programı öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel ve-

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

(2) Doktora tezinin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen
bir yöntemi farklı bir alana uygulama özelliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programına tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için;
toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşulu en
az 240 AKTS’den, yedi ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından
oluşur. Lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için, en az kırk iki kredilik on dört ders, se-
miner dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300
AKTS’den oluşur.

(4) Öğrenci derslerini danışmanının onayı, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve
enstitü yönetim kurulu kararıyla diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
de seçebilir. Doktora programına yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler derslerin
en fazla iki tanesini daha önce almamış olmaları ve bu derslere kayıtlı başka yüksek lisans öğ-
rencisi bulunması koşuluyla yüksek lisans programı dersleri arasından da seçebilir.
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(5) Doktora programı öğrencileri kredi yüklerine sayılmak üzere daha önce aynı dersi
almamış olmaları koşuluyla yüksek lisans derslerinden de ders seçebilirler.

(6) Doktora programında alınan lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayıl-
maz.

(7) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı bütünleşik doktora programları şeklinde
de düzenlenebilir. Bu programların uygulama yöntem ve esasları Yükseköğretim Kurulu tara-
fından belirlenen esaslara göre yürütülür. 

Başvuru koşulları
MADDE 39 – (1) Doktora programları, yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olanlar

ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıllık eğitim veren fakültelerden mezun öğrenciler için
açılır.

(2) Doktora programlarına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:
a) İlgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun

görülen bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına ya da Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmak, ALES’ten baş-
vurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belir-
lenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Lisans diplomasıyla doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not
ortalamalarının en az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan
türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip
olmaları gerekir.

c) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES'e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puanlar
Senato kararı ile yükseltilebilir.

ç) Doktora programına kabulde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel
değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile kabul yanında, yüksek lisans derecesiyle baş-
vuranlar için yüksek lisans not ortalaması ile de değerlendirmeye katılabilir. Değerlendirmeye
ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar Senato tarafından
düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

d) Öğrenci kabulünde Yükseköğretim Kurulu 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 yabancı dil sınavlarından bu puan
muadili bir puana sahip olmak gerekir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puan ve üzerinde olmak koşuluyla Senato kararıyla belir-
lenecek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak üzere Senato kararıyla belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp
puanı; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde
edilen standart puanın 0,7, klinik tıp bilimleri testi bölümünden elde edilen standart puanın 0,3
ile çarpılarak toplanmaları sonucunda elde edilir.

f) Tıp Fakültesi dışında hazırlık sınıfı hariç en az on yarıyıllık eğitim veren fakültelerin
(diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri) mezunları ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in
sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato kararıyla belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları gerekir. 
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g) Doktora programlarına öğrenci kabulünde, yabancı dil puanı, temel tıp puanı veya
ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değer-
lendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye katılabilir. Bu değerlendirmeye ilişkin
hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından düzen-
lenen yönetmelikle belirlenir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak
koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. 

(3) Üniversite öğrencilerinden bütünleşik doktora programına başvuracak adaylardan
aşağıdaki koşullar aranır;

a) Lisans programında en az ilk dört yarıyılı tamamlamış olmak,
b) Programa başvurduğu yarıyıla kadar almış olduğu derslerin genel not ortalamasının

en az 3,00/4,00 veya eşdeğeri olmak ya da sınıfında not ortalamasına göre ilk üç dereceye gir-
miş olmak,

c) Anabilim dalı tarafından yapılan mülakatta başarılı olmak.
(4) Bütünleşik programda, başvuru yarıyılındaki sınıf başarı düzeyi dikkate alınarak

enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasındaki
kriterler açılan programa özgü olarak değiştirilebilir. 

(5) Bütünleşik programa başvuran öğrencilerin, lisans derecesini almaları ve bu mad-
denin birinci ve ikinci fıkrasındaki şartları sağlamaları kaydı ile doktora programlarına inti-
bakları yapılır.

Süre
MADDE 40 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler

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

(2) Doktora programı için gerekli dersleri tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile
kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. 

(3) Doktora programına; yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrencilerin on ikinci
yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin on dördüncü yarıyılın sonuna kadar ta-
mamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Doktora programına lisans derecesi ile başvuran öğrencilerden programı azami sü-
resi içinde tamamlayamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

(5) Bilimsel hazırlık ve yabancı dil hazırlık programlarında geçen süre doktora programı
süresine dâhil edilmez.

Akademik danışman 
MADDE 41 – (1) Doktora öğrencilerinin akademik danışmanı kesin kaydı takip eden

bir hafta içinde belirlenir. Akademik danışman ilgili anabilim dalı başkanı veya görevlendire-
ceği en az doktora derecesine sahip bir öğretim elemanı tarafından yürütülür. Akademik da-
nışmanlar öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak
şekilde alan seçimlerine ve ders tercihlerine öğrenci ile birlikte karar verir, öğrenciyi değişim
programları ve eğitimi ile ilgili ortaya çıkacak mevzuat değişiklikleri konularında bilgilendirir
ve yönlendirir. 

(2) Akademik danışmanın görevi tez danışmanının atanması ile sona erer.
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Tez danışmanı atanması
MADDE 42 – (1) Tez danışmanı, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından

en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere
enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. 

(2) Öğretim üyelerinin doktora tezi yönetebilmesi için, en az bir yüksek lisans tezi yö-
netmiş olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması
durumunda Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından Üni-
versite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. 

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci
tez danışmanı atanabilir. İkinci danışmanlar Üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri ara-
sından atanabilir.

(4) Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, mevcut danışmanın görüşü ve enstitü
yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişebilir. Danışmanın Üniversitedeki görevinden ay-
rılması durumunda ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı
ile danışmanlığın devam durumu hakkında karar verilir.

(5) Öğrenciler ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak danışman değişikliği
talebinde bulunabilirler. Danışmanlık görevini yürütmediği tespit edilen öğretim üyeleri enstitü
yönetim kurulunca değiştirilebilir.

Doktora yeterlik komitesi ve yeterlik sınav jürisi
MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı

tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik
doktora yeterlik komitesi tarafından yürütülür. 

(2) Doktora yeterlik komitesi üyelerinden biri komite başkanı olarak seçilir. Başkan,
komitenin düzenli çalışmasından, sınavların zamanında yapılmasından sorumludur.

(3) Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve
değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı jürisi, doktora yeterlik komitesince önerilen ve enstitü yö-
netim kurulu tarafından kabul edilen biri tez danışmanı ve en az ikisi başka Üniversiteden ol-
mak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili
yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üye-
sinden oluşur.

Doktora yeterlik sınavı
MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavı, öğrencinin temel konular ve doktora çalış-

masıyla ilgili konularda derinliğine bilgiye sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yapılır.
(2) Doktora yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Sınav tarihleri, enstitü yönetim kurulu

tarafından belirlenerek sınav tarihinden en az on beş gün önce ilan edilir.
(3) Doktora yeterlik sınavına kabul şartlarını yerine getirmiş olan öğrencilerden yüksek

lisans derecesiyle kabul edilmiş olanlar en geç beşinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edil-
miş olanlar ise en geç yedinci yarıyılda yeterlik sınavına alınır.

(4) Yeterlik sınavları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavına girmek zorunda olan öğrenciler ile yeterlik sınavına gir-
mek isteyen öğrencilerden başvurusu kabul edilen öğrenciler sınav tarihinden en geç bir hafta
önce enstitüde ilan edilir ve Doktora Yeterlik Komitesine bildirilir. Doktora yeterlik sınavına
kabul edilmeyenlere durumları yazılı olarak bildirilir.
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(6) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav
için verilen süre bir saatten az, üç saatten fazla, sözlü sınav süresi bir saatten az, iki saatten
fazla olamaz. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik sınav
jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin ba-
şarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkan-
lığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde yeterlik sınav sonuç tutanağı ile enstitüye
bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava
alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Yeterlik sınavını başaran bir öğrenci, derslerini bu Yönetmelikte öngörülen koşul-
larla tamamlamış olsa bile doktora yeterlik komitesi gerekli gördüğü durumlarda öğrencinin
çalışma alanıyla ilgili toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders veya
dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan ders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar başarı
ile tamamlayamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geç-
me şartları Senato tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde,

danışmanın önerisi ve enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü üzerine ilgili
enstitü yönetim kurulu tarafından bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Öğrencinin doktora yeterlik sınavını başarmasını takip eden dönem sonuna kadar,
danışmanın belirleyeceği tez konusu ve tez konusuna uygun öğretim üyelerinden oluşan tez
izleme komitesi, enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitüye önerilir.
Öğrencinin tez konusu enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin danışmanı ile biri enstitünün ilgili anabilim/bilim
dalı içinden biri de dışından olmak üzere üç üyeden oluşur. Tez izleme komitesi üyelerinin be-
lirlenmesinde; özellikle disiplinler arası nitelikteki tez çalışmalarında ilgili disiplinin öğretim
üyelerine öncelik verilir. İkinci danışman olması durumunda bu danışman dilerse oy hakkı ol-
madan komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, anabilim dalı başkan-
lığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile komite üyelerinde değişiklik
yapılabilir.

(5) Tez izleme komitesi, gerekli gördüğü hallerde tez danışmanının ve/veya tez konu-
sunun değiştirilmesini salt çoğunlukla enstitü yönetim kuruluna önerebilir. Enstitü yönetim ku-
rulu, tez konusu önerisini uygun bulmaması halinde değiştirilmesini talep edebilir.

(6) Yurt dışındaki veya il dışındaki üniversitelerle birlikte yürütülen programlarda veya
tez çalışmasını başka üniversitelerde yapmak üzere izin verilen öğrenciler için gönderildikleri
kurum içinden atanan ikinci tez danışmanı, tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir
raporu anabilim dalı başkanlıklarına iletir. Teslim edilen bu raporun komiteye gönderilmesinden
anabilim dalı başkanlığı sorumludur. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek
kendi raporuna ekler.

Tez önerisi ve savunması
MADDE 46 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan ve önerdiği tez ko-

nusu enstitü tarafından kabul edilen öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın ama-
cını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu tez izleme ko-
mitesi üyelerine dağıtır. Dağıtımdan en erken on beş gün sonra hazırladığı tez önerisini tez iz-
leme komitesi önünde sözlü olarak savunur. 
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(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne, düzeltme veya
reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme gerektiği durumlarda bir ay süre verilir.
Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitünün ilgili anabilim
dalı 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
Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın altı ay içinde girmeyen öğ-
renci başarısız sayılır ve tez önerisi reddedilir.

Tez çalışması
MADDE 47 – (1) Derslerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve

tez önerisi kabul edilen öğrenci, tez izleme komitesi gözetiminde ve niteliklere uygun olarak
tezini hazırlar.

(2) Tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa
olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite
üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki
dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(3) Öğrencinin çalışmaları tez izleme komitesi üyelerince başarılı veya başarısız olarak
belirlenir. Gerekçeli ve yazılı bu karar, anabilim dalı başkanlığınca enstitüye bir tutanakla bil-
dirilir.

(4) Tez izlemede, komite tarafından çalışması üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez çalışması başarılı bulunup kabul edilen öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili tez
yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorun-
dadır.

(6) Tez dönemindeki öğrenciler tez süresince her yarıyıl kayıt yaptırmak zorundadır.
Tez savunma sınavı jürisi  
MADDE 48 – (1) Doktora tez savunma sınavı jürisi, enstitünün ilgili anabilim dalı baş-

kanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde
bulunan öğretim üyeleri ve en az ikisi başka bir üniversiteden olmak üzere danışman dâhil beş
asil, bir üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup
olmadığına enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri
altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer ala-
bilir.

Tez savunma sınavı
MADDE 49 – (1) Doktora öğrencisi tezini Senato tarafından kabul edilen yazım ku-

rallarına uygun biçimde hazırlayarak jüri önünde sözlü olarak savunur. 
(2) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme raporu sunması gerekir. 
(3) Doktora tezini tamamlayan öğrenci, tezini ve tezinin CD halindeki bir kopyasını

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi ve
CD’yi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu danışmana ve jüri
üyelerine gönderir. Raporda gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar ve-
rilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir. 

(4) İntihal raporu uygun olan öğrenci tezinin istenen sayıda çoğaltılmış nüshasını da-
nışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşünü ve tezin ciltlenmemiş nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye
gönderir. 
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(5) Jüri üyeleri tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken bir hafta en
geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunması tez çalışmasının
sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı dinleyicilere açık
olarak yapılır. Dinleyiciler, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşur. Sınav süresi 60 dakikadan az olamaz. 

(6) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle katılamayan ya da jüriden çekilen asil
üyeler yerine ilgili anabilim dalı başkanlığınca yedek üyeler davet edilir. Eksik üye ile jüri top-
lanamaz. İlan edilen günde yapılamayan sınav için durum bir tutanakla tespit edilir. Enstitünün
ilgili anabilim dalının görüşü de alınarak en geç on beş gün içinde bir sınav günü belirlenir.
İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme enstitü yönetim kurulu karar verir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir.
Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla
bildirilir. 

(8) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
(9) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzelt-

meleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan
öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. 

(10) Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş öğrencilerden tezde başarılı olama-
yanlar için talepleri halinde 32 nci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma
MADDE 50 – (1) Tez çalışması kabul edilen öğrenci jüri üyelerinin önerileriyle son

haline getirilmiş, enstitü yazım kılavuzuna uygun şekilde hazırlayarak ciltlenmiş tezin en az
üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde danışmanına sunar.
Danışman yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüs-
halarını ve bir CD kopyasını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir. 

(2) Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine tez teslim süresini en fazla bir ay uzatabilir. 
(3) Öğrenci tüm belgelerle birlikte Üniversite Kütüphanesi tarafından istenen formu ve

Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez veri giriş formunu enstitüye teslim etmek zorun-
dadır. 

(4) Yukarıda sayılan koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye
kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması
halinde ilişiği kesilir. 

(5) Doktora programını başarı ile tamamlamış ve tüm koşulları sağlamış öğrenciye ka-
yıtlı olduğu programın adının yer aldığı doktora diploması verilir. Mezuniyet tarihi, tezin kabul
edildiği tez savunma sınavı tarihidir.  

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, ilgili enstitü kurulu
ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük
MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Biruni Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/4/2015 tarihli ve 29326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12 nci maddesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Ders kayıtları, Üniversite öğretim ücretinin akademik takvimde

belirtilen süreler içerisinde ödenmesinden sonra yapılır. Üniversite öğretim ücretini süresi içe-

risinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğ-

rencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, normal öğrenim süresinden

sayılır. 

(2) Normal kayıt süresinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler ekleme-bırakma süresinin

sonuna kadar geç kayıt yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Müdürlüğüne dilekçe ile başvurabi-

lirler.

(3) Mezun olabilmek için tüm derslerinden başarılı olan, ancak staj yükümlülüklerini

veya kültürel gelişim seminerlerini tamamlayamayan öğrenciler, staj ve kültürel gelişim semi-

nerleri için birer kredi ücreti yatırarak kayıt yenilemek zorundadırlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Her öğrenciye ilgili bölüm başkanlığı/MYO müdürlüğü tarafından

tam zamanlı öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman görevlendirilir. Danışman, öğ-

renciyi öğrenimi süresince izler, önlisans/lisans öğretimi ile ilgili mevzuat hakkında bilgilendirir

ve yönlendirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Dersler, zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki guruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı ol-

duğu programın zorunlu derslerini ve ders programında gösterilen türde ve sayıda seçmeli dersi

almakla yükümlüdür.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“(2) GNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler, yarıyıl ders AKTS kredi yükü veya orta-

lama ders AKTS kredi yükünden hangisi büyük ise büyük olan kredi yükü kadar ders alabilirler,

bundan daha fazla kredi yükü alamazlar. Üçüncü yarıyılın başından itibaren ise büyük olan

ders AKTS kredi yükünün üzerine, GNO’su en az 2,00 olan öğrenciler en fazla 6 AKTS kredi

yükü,  GNO’su en az 3,25 olan öğrenciler ise en fazla 12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.

(3) Kayıt yaptırdıkları yarıyıl sonunda, yaz öğretimi ve tek ders sınavı dikkate alınma-

dan mezun olabilecek durumda bulunan öğrenciler, fakülte/meslek yüksekokulu yönetim kurulu

kararı ile GNO değerlerine bakılmaksızın büyük olan ders AKTS kredi yüküne ilave olarak

12 AKTS kredi yükü daha alabilirler.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler derse yazılma işlemlerini, her yarıyıl başında yaparlar.

(2) Öğrenciler, kayıtlı bulundukları programların ders programlarında belirlenen sıraya

göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Önceki yarıyıllarda başarısız olunan ve/veya hiç alın-

mayan derslerin, izleyen yarıyıllarda öncelikle alınmaları gerekir. Devamsızlık (IA) nedeniyle

başarısız olunan dersler hariç, tekrar edilen derslerde çakışma kontrolü yapılmaz.”

“(4) Öğrenciler D ve D+ almış oldukları dersleri tekrarlayabilir.  Tekrarlanan derslerden,

önceki not ne olursa olsun alınan son not geçerlidir. Bu fıkrada belirtilen öğrencilere 22 nci

maddenin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş,  üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk haftası içinde yapılır. Öğrenciler

bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir veya yenilerini ekle-

yebilir.

(2) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar kayıtlı oldukları bir veya daha fazla dersten

ilgili fakülte ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararı ile çekilebilirler. Bu durumda

öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince lisans prog-

ramlarında en fazla dört, önlisans programlarında en fazla iki dersten çekilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları, sınav evrakları ve de-

ğerlendirme formları bir hafta içinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav evrakları

iki yıl saklanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak

üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

14/4/2015 29326

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 28/8/2015 29459

2- 15/1/2016 29594
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İstanbul Aydın Üniversitesinden:
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitü-

lerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tara-

fından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından olu-
şan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri
kapsar.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere Anabilim/Anasanat

Dalı Başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,
b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,
ç) Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci mad-
desinde tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan Anabilim/Anasanat Dalını,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Akademik Kurulu: Anabilim/Anasanat Dalının, lisansüstü
eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim
üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

e) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât
ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Anabilim/Anasanat Dalı için tanımlanan başkanı,

f) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüleri,
g) Enstitü Müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,
ğ) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile

enstitüde eğitim programları bulunan Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarından oluşan kurulu,
h) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardım-

cıları ile enstitü müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan
kurulu,

ı) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,
j) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,
k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim programları için Enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,
l) Tez/dönem proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez, proje ve diğer konularda

rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,
m) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,
n) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
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o) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin

Öğrenci kabulü
MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları ilgili Anabilim/Ana-

sanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.
Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar aşağıdaki esaslara göre kabul edilir:

a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına,
doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans ve/veya yüksek lisans dip-
lomasına sahip olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına
sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans prog-
ramlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat
sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların
sağlaması gereken diğer belgeler Senato tarafından belirlenir. ALES puanının %50’den az ol-
mamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.
Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ana dili ile eğitim dili farklı
olan programlarda dil yeterlik şartı 9 uncu madde hükümlerine göre belirlenir. Ancak tezsiz
yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde
ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek
lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile be-
lirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programların-
dan mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir. Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğ-
renciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı baş-
vurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya 6/2/2013 tarihinden
önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanlar ile tezsiz yüksek lisans ve tezli
yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve
veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine
veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık
yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diploma-
sıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek
ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvu-
ranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana
sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra
gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu
değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektu-
bu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve
benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde,
anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince,
Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üni-
versitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu
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puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özel-
liklerine göre gerekirse yükseltilmesine Üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının
% 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafın-
dan belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir.
ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya 6/2/2013
tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanların tezsiz yüksek lisans
ve tezli yüksek lisans diplomasına hazırlık ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar
haricinde ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES
standart puanına sahip olmaları gerekir. Belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla Se-
natoca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans derecesiyle
sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden
en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta ye-
terlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının yanı sıra gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu
da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir.  Ancak sanatta yeterlik prog-
ramına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspan-
yolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sına-
vından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari pu-
anların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatoca karar ve-
rilir. ALES standart puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendir-
meye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES standart puanı ile
de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile
yükseltilebilir.

(2) Enstitü anabilim dalı veya anasanat dallarının birden fazla enstitünün çalışma ala-
nına giren lisansüstü eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda,
koordinasyon Enstitü Müdürleri tarafından sağlanır.

(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat sınav
jürisi ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından
en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES standart puanının en az %50’si, lisans notu,
yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı
başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre de-
ğerlendirme jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına
göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili anabilim dalının özelliğine bağlı
olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil
puan koşulunun yükseltilmesi Enstitü Kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans
programlarında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Enstitü
Müdürlüğü tarafından açıklanır.

(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için
gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, Enstitü Yönetim Kurulu kararı doğ-
rultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek te-
mel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla,
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Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların
yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının ise lisans dere-
cesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla
Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta
Uzmanlık Sınavında (TUS) 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. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES standart
puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da
değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması
gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde
doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtal-
yanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı
dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanlar Senato tarafından yükseltilebilir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az
olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir.
Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyum-

larını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 30
AKTS’yi geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı
tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya li-
sansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ve doktora öğrencisinin
ders programı, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans
veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra
ilgili Enstitü anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa
yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla bir akademik yıldır. Yaz öğ-
retimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz ve süre sonunda ba-
şarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre, yüksek lisans veya dok-
tora programı sürelerine dâhil edilmez. Eğer öğrenci bilimsel hazırlık ile birlikte kayıtlı olduğu
yüksek lisans veya doktora programından ders alır ise bu süre kayıtlı olduğu program süresine
dâhil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans veya doktora öğrencisinin
başvurmuş olduğu programda tez çalışmasına başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı
lisans seviyesinde olan derslerinin tümünü en az DD harf notu ile ve en az 2,00 genel not or-
talamasıyla tamamlaması, yüksek lisans seviyesinde almış olduğu bilimsel hazırlık derslerinin
tümünü en az CC harf notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına kabul edilemez.
Özel öğrenci kabulü
MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi

olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı
Başkanlığının önerisi ve Enstitü onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi
iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz.
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Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge
verilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları,
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci olarak bilimsel hazırlık programına
kabul edilemez.

(2) Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kaza-
nanlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarılı oldukları derslerin, kayıt yaptırdıkları
programda almaları gereken seminer dışındaki toplam ders sayısının en fazla %50’sine eşdeğer
olan kısmından, ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile muafiyet verilebilir. 

(3) Özel öğrenci kabul koşulları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 8 – (1) Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü prog-

ramına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından Üniversitedeki
lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı
öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, Üni-
versitedeki programlar arası geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.

Yabancı dil hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara kabul için bi-

limsel başarı düzeyleri yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu ta-
rafından yapılan ilgili dil yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları puan sırasına göre ilan edi-
lir. İlan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılı YDS veya
Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuç-
larının asgari kabul edilen limitleri Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile
belirlenir.

(2) Bilim sınavından başarılı olup, yabancı dil sınavından başarısız olan öğrencilerin
kayıt olacakları programın eğitim dili ile Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına
kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen ya-
bancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan YDS veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul
edilen limitlerini sağlamaları gerekir.

Yabancı öğrenci kabulü
MADDE 10 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili an-

laşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu
adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek Enstitü onayı ile lisansüstü
programlara öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik
belgesi istenmez; ancak lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların YÖK’çe ta-
nınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora
programları için yeterli olup olmadığı konusunda YÖK’ün onayı gerekir.

(3) Anadilleri dışında eğitim yapan yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen
yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yaptırmak istedikleri program dilinde eğitim yapan bir öğre-
tim kurumundan mezun olduklarını belgelemeleri veya kabul edilebilecek bir muafiyet belge-
sine veya eşdeğer sınav sonuç belgesine sahip olmaları durumunda, Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile ilgili dil yeterlik sınavından Senatoca belirlenen puanı sağlamaları halinde muaf sa-
yılırlar. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav
da yapılabilir. Gerekli koşulu sağlayamayan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili
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ile ilgili Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğ-
rencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri
ile bu kriterlere eşdeğer sayılan YDS eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav so-
nuçlarının asgari kabul edilen limitlerini sağlamaları gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt olacak yabancı uyruklu öğ-
rencilerin yüksek lisans programları için en az B2 seviyesinde, doktora ve lisans sonrası doktora
programları için en az C1 seviyesinde Türkçe dil belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgeye
sahip olmayan öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araş-
tırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi almaları ve yüksek lisans programlarına kayıt olacak
öğrencilerin en az B2 seviyesinde, doktora programlarına kayıt olacak öğrencilerin en az C1
seviyesinde başarılı olmaları gerekir.

(5) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl be-
lirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Lisansüstü programlara öğrenci kaydı
MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe

kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Enstitü Öğrenci
İşlerine teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken belgeler
Üniversite tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, ilk kayıt
işlemini, belirlediği vekili aracılığıyla da yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan
veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde
eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası
ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansını aldığı eğitim dili dışında başka bir yabancı dil ile eğitim veren program-
larda lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrencilerin; yüksek lisansa kabul edilen öğrencilerin
Üniversite hazırlık okulunun yapacağı yeterlik sınavlarından en az 70 alma koşulunu sağla-
maları ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen program dilinden eşdeğer yabancı
dil puanına sahip olmaları gerekir.

Kayıt yenileme
MADDE 12 – (1) Öğrencilerin; akademik takvimde ilan edilen süreler içinde öğretim

ücretini ödemek ve derslerini seçerek akademik danışmanlarına onaylatmak suretiyle dönem
kayıtlarını yenilemeleri gerekir. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat yapar veya belirledikleri
vekil aracılığıyla yaptırabilir. Yedi haftalık yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece
ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz ve/veya bahar dönemi kayıtları sürecinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen
öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma
süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz. 

(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız
kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulunun
kararı ile mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. 

(4) İki yarıyıl üst üste veya aralıklı olarak üç kez kaydını yenilemeyen veya devamsızlık
nedeniyle başarısız bulunan öğrencilerin tez/proje danışmanlarının görevleri aktiften pasife
çevrilir ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlandırılmaz. Bu öğrencilerle ilgili esaslar
şunlardır:

a) Yüksek lisans öğrencilerine ve doktora ders aşamasında olup henüz yeterlik sınavına
girmemiş olan öğrencilere kayıt yeniledikten sonra daha önce pasif hale getirilen danışmanlık
aktif hale dönüştürülür.

b) Bu öğrencilerin tekrar kayıt yaptırıp, tez çalışması ile ilgili gerekli ve yeterli çalış-
maları yapmaması halinde danışmanın önerisi ile kayıtlı bulunduğu program için gerekli asgari
kredinin yarısı kadar ilave ders alması istenebilir.
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Öğretim dili
MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili; programın açılışı için YÖK’ten

onay alınarak belirlenen öğretim dilidir.
Kayıt dondurma
MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ilgili Enstitü anabilim dalı başkanlığının öne-

risi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl kaydı dondurulabilir. Danışman ve
Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde Ens-
titü Yönetim Kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Öğrencinin kayıt dondura-
bilmesi için en az bir yarıyıl ders kaydı yaptırması zorunludur. Lisansüstü öğrencilerinin; 

a) Mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak
yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,
c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri

nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya
da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya mal-
zeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,

gerekçelerinden birinin olması halinde Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kaydı dondu-
rulabilir.

Öğretim ücreti
MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyet

tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin öğretim ücretini ve Üniversi-
tece belirlenen diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemesi gerekir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğ-
rencilerin süre uzatım haklarını kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından
belirlenen ek öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı

Ders ekleme-bırakma
MADDE 16 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden

ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma
olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders deği-
şikliklerini kendileri yapmak zorundadır. 

(2) Yedi haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar yapı-
labilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları
MADDE 17 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı

başkanının önerisi ile Enstitü Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Kurulunca kabul
edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, ilgili anabilim dalı veya anasanat
dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzey-
deki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, Enstitü Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanının gerekçeli
önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile alanında en az lisans mezunu uzman kişilere
de tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında dersler verdirilebilir.

8 Kasım 2016 – Sayı : 29882                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 71



Lisansüstü derslerinin kredi değerleri
MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden

bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin
yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Öğretim Çalışmasının Türü Haftalık Saati Kredi Değeri
Teorik Ders 1 1
Uygulama 2 1
Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar 1-4 2
Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar 1-8 3
Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar 9-12 4

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile öğrenci iş yüküne dayalı olarak 1
AKTS 25,5 saat karşılığı iş yükü olarak hesaplanan AKTS değerleri eğitim-öğretim bilgi sis-
teminde ilgili ders tanımlarında yer alır ve hangi lisansüstü derslerinin yerel kredisiz olacağı,
ilgili Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü Ku-
rulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.

Ders sınavları ve değerlendirme
MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonunda

final sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Final
sınavları ve/veya değerlendirmeleri, ilgili anabilim veya anasanat dallarınca belirlenen ve Ens-
titü Müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara gi-
remeyen öğrencilere, mazeretleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla gi-
remedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav
hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde
edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem
sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine
geçer.

(2) Final sınavına girebilmek için;
a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,
b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,
c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak,
gerekir.
(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı

sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur.
Final sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalışmalar göz
önünde bulundurularak ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının görüşleri de alına-
rak Enstitü Kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Bu du-
rumda yarıyıl ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri göz
önünde tutularak verilir.

(4) Ham başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının
%60’ı alınarak belirlenir.

(5) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi
için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve
eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli bi-
çimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına
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izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlan-
ması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya
elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin YÖK tarafından be-
lirlenen ilkeler uygulanır.

Ders başarı notları
MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri

dersin öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:
a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Puan Yarıyıl Ders Notu Katsayısı
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
60-69 DC  1,50
50-59 DD  1,00
40-49 FD 0,50
00-39 ve aşağısı FF 0,00
b) Ayrıca, diğer harf notları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:
1) Eksik notu (I), yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir ne-

denden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin
öğretim elemanı tarafından verilir. I harf notu almış bir öğrenci; notların öğrenci işleri daire
başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorunda-
dır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu FF harf notuna dönüşür. Maze-
retinin uzun süreceği fakülte/yüksekokul Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğ-
rencilerin I harf notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. I harf notu kayıtlarda
kaldığı sürece FF harf notu gibi işlem görür.

2) Devamsız notu (NA), derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getire-
memiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken
FF harf notu olarak işleme alınır.

3) Geçer notu (P), yerel kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.

4) Kalır notu (F), yerel kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.

5) Muaf notu (M), muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Öğrencinin
ortalamasına etki etmez.

6) Çekilme notu (W), normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğ-
rencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği
ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye;
bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki
dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

(2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi
için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini almış
olması gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir ders-
ten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az CB harf notu alması gerekir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, öğrenci işleri daire başkanlığına verildiği anda kesinleşir
ve ilan edilir.
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(4) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin, muaf olduğu derslerin notları Üniversite not
sistemine dönüştürülerek harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır. Ancak, başka
bir üniversitede ders aşamasını tamamlamış, tez aşamasında Üniversiteye yatay geçiş yoluyla
gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için geldiği üniversite tarafından verilen onaylı trans-
kriptindeki notlar, not ortalamaları ve kredileri geçerlidir. Bu durum transkriptte belirtilir. Özel
öğrenci statüsünde Üniversite enstitülerinden alınan lisansüstü dersler, öğrencinin asıl öğrenci
olarak kayıt yaptırması halinde harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 – (1) Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders
notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim
elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı
başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili
maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencileri W, FF, FD, DD, DC ve F harf notu aldıkları
dersleri ve doktora öğrencileri W, FF, FD, DD, DC, CC ve F harf notu aldıkları dersleri tekrar
alırlar. Öğrenci seçmeli dersten düşük not alarak kaldığı takdirde de o dersi veya o derse eşdeğer
tanımlanan dersi başarmak zorundadır. Öğrencinin seçtiği ve kaldığı ders açılmadığı takdirde
ise açılan ve anabilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilip Enstitü Yönetim Kurulunca eşde-
ğerliği kabul edilen başka bir seçmeli ders alabilir.

(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla; yüksek lisans öğrencileri CC harf
notu, doktora öğrencileri CB harf notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. En son aldıkları not
geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları öğ-
renci işleri daire başkanlığı tarafından otomasyon sistemi ile hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS
değeri ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısının çarpımları toplamının AKTS değerle-
rinin toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gös-
terilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren al-
mış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak
hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında AA harf notundan FF harf notuna
kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son
not katılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ders yüklerini tamamlamış
sayılabilmeleri için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin ta-
mamını başarmış ve program için tanımlanmış olan asgari yerel kredi ve asgari AKTS değerini
tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 25 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans programları da,
tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi
Enstitü anabilim veya anasanat dallarında açılacağı, Enstitü Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı
Başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belir-
lenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu üzerine,
ilgili Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun
onayı ile yapılır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal

araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma
ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda ha-
zırlanacak tezin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,
b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Bu program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla; en az sekiz adet ders,

bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz adet dersten birinin Bilimsel Araştırma
Yöntemleri dersi veya Modelleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak
tanımlanan bir ders olmak üzere almak zorundadır. Ders sayısı ve kredi toplamı, anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranına kadar artırılabilir.

(3) Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredisiz olup, başarılı (P), başarısız (F) veya
tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, en erken üçüncü yarıyılın başından itibaren
her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere top-
lamda 120 AKTS’dir. 120 AKTS’lik iş yükünün 60 AKTS’lik iş yükü dersleri, 60 AKTS’lik iş
yükü de tez çalışmasından oluşur. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç
AKTS değerinde ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(5) Lisansüstü öğrencileri, danışmanın uygun görmesi halinde, ilgili anabilim dalı veya
anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile eşdeğer lisans prog-
ramı derslerinden en fazla iki, Üniversitenin diğer enstitülerinde ve diğer yükseköğretim ku-
rumlarında verilmekte olan lisans ve yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçile-
bilir.

(6) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalış-
malarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat
eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre
MADDE 27 – (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. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri, 120 AKTS’lik iş yükünü başarı ile ta-
mamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışmasından başarılı bulunmuş öğ-
renciler üç akademik yıllık süreden daha az süre içinde mezun olabilir.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşulları-
nı/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan
veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

Akademik danışman ve tez danışmanı atanması
MADDE 28 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana-

bilim dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde Akademik danışman atanır. Akademik
danışman, öğrencinin eğitim-öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı
başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin Akademik danışmanlığını ana-
bilim dalı başkanı yürütür.
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(2) Tezli yüksek lisans programlarında, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca
program derslerinin %50’sinden başarılı olmuş her öğrenci için programda görevli olan öğretim
üyelerinden tez danışmanı ve tez danışmanı ile belirlenen tez konusunu en geç ikinci yarıyılın
sonuna kadar öğrenci ile birlikte Enstitüye önerir. Tez danışmanlığı Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda,
ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile
ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev ilgili anabilim
veya anasanat dalı başkanı tarafından yürütülür. 

(3) Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en
fazla on ikidir. Bu sayının %50 oranında arttırılması Enstitü Kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek
lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

(4) Tez danışmanı Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde; akademik danışman,
Enstitü anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim
Kurulunun onayı ile Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde doktora veya sanatta yeterlik
unvanına sahip olan diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. 

(5) Yüksek lisans tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danış-
manının ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları

Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü
olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi benzerlik programından geçirildikten sonra
öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul edilir. 

(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, intihal yazılım programı raporunu tezi ile birlikte Enstitüye teslim eder.
Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üye-
lerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte
karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Benzerlik oranı %20’den fazla
olamaz. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre ha-
zırlanmış beş adet beyaz karton ciltli tez ile birlikte, tez savunma sınavına girmek üzere Enstitü
Müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına
teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği gö-
rüşü ile tezin nüshalarını anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı aracılığıyla
Enstitüye gönderir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı baş-
kanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Tez Jürisi biri öğrencinin tez
danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur.
Ayrıca, tez danışmanının Üniversitenin kadrosu dışından olmaması durumunda biri Üniversite
dışından ilgili anabilim dallarındaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az iki yedek jüri üyesi
belirlenir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak
toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken
bir hafta, en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez sınavı, öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
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ortamlarda gerçekleştirilir. Tez savunma sınavı, ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı
tarafından belirlenen gün, yer ve saatte bütün jüri üyelerinin katılımıyla yapılır. İlan edilen
günde yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanakla belirlenerek Enstitü Müdür-
lüğüne bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans
tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden olu-
şur ve dinleyiciye açık yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla
kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez savunma
sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak
tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğren-
cinin ilişiği kesilir.

(8) Öğrenci, başarıyla savunduğu tezi, tez yazım kılavuzunda belirlenen ilkelere uygun
olarak hazırlayarak en az üç kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten
itibaren en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi belirlenen şartlara uygun bulunan yük-
sek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

(9) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
(10) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla öğ-
renciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin

mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin Enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması
gerekir:

a) YÖK’çe istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu ile özet bilgiyi içe-
ren bilgisayar CD’si.

b) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde
yazılmış özetlerini içeren bilgisayar CD’si.

c) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.
ç) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı

öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya ulus-
lararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması
veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartı-
şılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur.
Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans  programlarının  ve yayın şartı yerine geçecek olan ko-
şulların belirlenmesi  Enstitü Kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir.

(3) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yük-
sek lisans tezinin en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye
teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans
diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha
fazla uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar dip-
lomasını alamaz, öğrencilik hakkından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği
kesilir. 

(4) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü anabilim dalı veya anasanat dalı progra-
mının onaylanmış adı bulunur. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.
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(5) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/
Anasanat Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından alınan mezuniyet karar tarihi aynı zamanda ilgili öğrencinin mezuniyet tarihidir.
Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda

derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz
yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesinin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma,
b) Bilimsel bir yöntemi inceleme,
c) Bilinen bir yöntemi benzer bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 yerel krediden ve 90 AKTS’den az olma-

mak koşuluyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı, yerel kredi ve
AKTS kredi toplamı Enstitü Kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının her dönemindeki iş yükü 30 AKTS olmak üzere
toplam iş yükü 90 AKTS’dir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç
AKTS’lik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(4) Dönem projesi dersi kredisiz olup; başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış
(I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak
ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(5) Ders yükünü ve 90 AKTS’lik iş yükünü başarıyla tamamlayan ve dönem projesi
danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(6) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir.

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

Akademik danışman ve proje danışmanı atanması
MADDE 32 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana-

bilim dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik
danışman, öğrencinin eğitim-öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı
başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ana-
bilim dalı başkanı yürütür. 

(2) Tezsiz yüksek lisans programında, program anabilim dalı başkanlığı her öğrenci
için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini
veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görev-
lisini birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Proje danışmanı anasanat
dalı veya anabilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, ilgili ana-
bilim dalı veya anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı
ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde
görevli öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, ilgili anabilim
dalı veya anasanat dalı başkanlığı önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(3) Proje danışman değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve proje danışmanının ve
ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ger-
çekleşir.
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Süre
MADDE 33 – (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 üç akademik yarıyıl,
en fazla dört akademik yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamla-
yamayan öğrencinin ilişiği kesilir.  

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş
MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli

yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yük-
sek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan
dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine
sayılır.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin

mezuniyeti için, aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekir.
a) Dönem projesinden başarılı olmak, 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak ve diğer

koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans dönem projesinin en az iki kopyasını Enstitüye
teslim etmek gerekir.

b) Enstitü tarafından istenen dönem projesi çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde
yazılmış özetlerini içeren CD’sinin verilmesi gerekir.

c) Dönem projesinin başarılı kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının %30’u geçme-
mesi gerekir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler Enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası Enstitü
Yönetim Kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin
mezuniyetine karar verilir. Yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabi-
lim/Anasanat Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Enstitü Yönetim
Kurulu tarafından alınan mezuniyet karar tarihi aynı zamanda ilgili öğrencinin mezuniyet ta-
rihidir. Diplomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere
ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda
hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.
(2) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:
a) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel kredi, eğitim-öğretim

yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi veya Mo-
delleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak
üzere en az yedi adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.
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b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 yerel kredi, eğitim-öğretim
dönemi 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi
veya Modelleme ve Tasarım Teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir
ders olmak üzere en az on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez ça-
lışmasından oluşur.

c) Ders sayısı ve yerel kredi toplamı, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü
Kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (P), başarısız
(F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Tez çalışması 120 AKTS olup, başarılı veya
başarısız olarak değerlendirilir.

ç) Doktora programının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS olmak üzere, yüksek lisans
sonrası kayıt olan öğrenciler için toplamı 240 AKTS’dir. Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden
doktora programlarının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 300 AKTS’dir.
Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS’lik ders alınabileceği Enstitü
Müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

(3) Doktora programlarında Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve
Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden
yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul
edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. 

(4) Doktora öğrencileri, akademik ve/veya tez danışmanının önerisiyle lisans veya yük-
sek lisans dersleri alabilir. Ancak lisans veya yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora
kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü
MADDE 37 – (1) Hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, ilgili Anabilim/Anasanat

Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen
öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve varsa diğer koşullar Rektörlük
tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Süre
MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen

süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırma-
dığına bakılmaksızın, dört akademik yıl (sekiz akademik yarıyıl) ve azami tamamlama süresi
ise altı akademik yıl (on iki akademik yarıyıl) olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato
tarafından yapılır.  

(2) Doktora programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, lisans
derecesi ile kabul edilenler için, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden
başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, beş akademik yıl
(on akademik yarıyıl) olup azami tamamlama süresi yedi akademik yıl (on dört akademik ya-
rıyıl) olup uygulamaya ilişkin düzenlemeler Senato tarafından yapılır. 

(3) Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, en az bir yarıyıl ye-
terlik ve en az dört yarıyıl tez süresi olmak üzere bir doktora programını sekiz yarıyılda; lisans
derecesi ile kabul edilenler için en az bir yarıyıl yeterlik ve en az dört yarıyıl tez süresi olmak
üzere doktora programını on yarıyılda tamamlayabilirler. Doktora programında yer alan dersleri
tamamlama süreleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Doktora programı için gerekli ders yükünü başarıyla tamamlamanın azami süresi
tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki akademik yıl (dört akademik yarıyıl), li-
sans derecesi ile kabul edilenler için üç akademik yıl (altı akademik yarıyıl)dır. Bu süre içinde
kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağ-
layamayan öğrencinin ilişiği kesilir.
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b) Ders yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkrada belirtilen yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenciler için altı akademik yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğ-
renciler için yedi akademik yıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

c) 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 şartlarını yerine
getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Akademik danışman ve tez danışmanı atanması
MADDE 39 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana-

bilim dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik
danışman, öğrencinin eğitim-öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı
başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ana-
bilim dalı başkanı yürütür.

(2) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir
tez danışmanı önerir. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Enstitü ana-
bilim dalı başkanlığı tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusunu ve başlı-
ğını tez izleme komitesinin onayı ile birlikte Enstitüye önerir. Tez konusu Enstitü Yönetim Ku-
rulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının öğrencinin programı içinde ne zaman atanacağı Se-
natoca belirlenir. Ancak tez danışmanının, yüksek lisans derecesi ile programa kabul edilen
öğrenci için en geç ikinci akademik yarıyılın sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilen öğ-
renci için en geç dördüncü akademik yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. 

(3) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atana-
cak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden
olabilir. Tez danışmanı Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından se-
çilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinden Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim
kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. 

(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla ta-
mamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(5) Doktora tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının
ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile ger-
çekleşir.

(6) Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en
fazla on ikidir. Bu sayının %50 oranında arttırılması Enstitü Kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek
lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

Yeterlik sınavı
MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programın-

daki temel konularla ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Bir öğrenci yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gire-
bilir. 

(2) Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere
yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın,
lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına
girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istedi-
ğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü
Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.
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(3) Yeterlik sınavları, program anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tam zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesinden
oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi;
farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile doktora yeterlik
sınav jürisi veya jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından
olmak üzere danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınav toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her bir bö-
lümde öğrencinin 100 üzerinden en az 50 alması zorunludur. Yazılı sınavdan 50’nin altında
not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı
olabilmesi için, her iki sınavdan almış olduğu notların toplamının ikiye bölünmesi sonucunda
elde edilen notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Yazılı ve sözlü sınavlar için doktora
yeterlik komitesinin önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan doktora yeterlik
jürisi oluşturulur. Bu jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü
sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yaparak beş jüri üyesinin
eşit ağırlıklı ortalama notu sözlü sınav notu olarak belirlenir. Yazılı sınav süresi en az 60 en
çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla
olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Sözlü sınavlarda sorulan sorular
ve öğrenci tarafından verilen cevaplar, doktora sınav jürisindeki raportör tarafından kayıt altına
alınır.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendi-
rerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğunu salt çoğunlukla karar verir. Bu karar Enstitü
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanak
ile bildirilir. 

(6) Doktora yeterlik sınav jürisi yeterlik sınavını başaramayan veya başaran bir öğren-
cinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla
danışmanın önerisini alarak fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu karar, doktora yeterlik
jürisi yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, doktora yeterlik için ders kaydı
yaparak bir sonraki yarıyılda tekrar doktora yeterlik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız
olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

(8) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci almış olduğu doktora yeterlik der-
sinden de başarısız sayılır. 

(9) Doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans
programına geçmeleri için en az yedi dersten başarılı olmaları gerekir. Doktora programında
almış oldukları derslerin yerel kredi, AKTS kredileri ve içerikleri dikkate alınarak ilgili Ana-
bilim Dalı Başkanlığı teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Tez izleme komitesi
MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez danışmanının

sorumluluğunda ilgili program Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu
onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması du-
rumunda, ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
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Tez önerisi savunması
MADDE 42 – (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. Tez önerisi savunma talebi, öğrencinin yazılı
başvurusu tez danışmanının ve anabilim dalı başkanının onayı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir
ve sözlü savunma tarihi Enstitü Müdürlüğünce ilan edilir.

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

(3) Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi, tez önerisi
hakkında kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir ve bir tutanak dü-
zenler. Bu tutanak ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde Enstitüye bildirilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-
muz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı ta-
rihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili
yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde
yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından ba-
şarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığı
ile Enstitü Müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı
olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisinde düzeltme alan öğrenci, en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri ya-
parak tez önerisi savunmasına alınır. Düzeltilen tez önerisinin kabul veya ret kararı işlemin bi-
tişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. 

(6) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, ilgili anabilim dalı başkanlı-
ğının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanabilir. Tez çalışmasına aynı tez danışmanı
ile devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren
öğrenci ise en geç altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada
da reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun

belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş ya-
zısı ile birlikte Enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Dok-
tora tezi intihal yazılım programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, savunmak üzere
kabul edilir. İntihal yazılım programında yer alan benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir
olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal raporunu Enstitüye teslim eder. Enstitü
söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu kontrol ederek tez danışmanına ve
jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçe ile bir-
likte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

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

(4) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim
üyeleri ve toplamda en az ikisi başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere
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danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının oy hakkı olup olmadığı husu-
sunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer
alabilir. Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini
gerekçeli olarak en geç on gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(5) Enstitü tarafından tezin on beş gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe,
fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu
süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, Enstitü Müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı
ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel
yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu
raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğren-
cinin tez sınavına alınmasından önce Enstitü Müdürlüğüne verir. 

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir
ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Doktora tez savunma sınavının tarihi
ve yeri Enstitü Müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir.
Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanının uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, prog-
ram anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir. Tezi
kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğ-
rencinin 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 bu-
lunan öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kayıtlı olup tezde başarılı olama-
yan öğrenciler tezsiz yüksek lisans diploması alma hakkına sahiptirler.

Doktora diploması
MADDE 44 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğ-

renci, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin siyah bez ciltli altı kopyasını, tez
savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla Ens-
titüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir
dilekçeyle Enstitü Müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. 

(2) Diplomaya hak kazanabilmek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğ-
retim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için,
İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde
yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science
Citation Index (SCI)’te Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index
(AHCI)’te taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Engineering Index (EI), Che-
mistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index (CMCI), ANBAR, ECONLIT ve
Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde ya-
yımlanmış veya yayına kabul edilmesi gerekir. Yayın şartı aranmayacak doktora programlarının
ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların belirlenmesi anabilim dalı başkanlığının önerisi,
Enstitü Kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.

(3) Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat
Dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Enstitü Yönetim Kurulu tara-
fından alınan mezuniyet karar tarihi aynı zamanda ilgili öğrencinin mezuniyet tarihidir. Dip-
lomada, Enstitü Müdürü ve Rektörün imzası bulunur.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam
MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, mü-

zik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni sentezlere ulaşmak
ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta
yeterlik programı YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır. Sanatta yeterlik programı dokto-
raya eşdeğer bir yükseköğretim programıdır.

(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci, sanatta yeterlik tezi veya sanatta
yeterlik eseri ve sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda
hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların;

a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,
b) Özgün bir proje geliştirme,
c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme,

bir sahne eserini uygulama veya sergileme/yönetme,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
(3) Sanatta yeterlik programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler

için 21 yerel krediden ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az
yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere
en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 45 yerel krediden
ve bir eğitim-öğretim dönemi 120 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az on beş ders, uygu-
lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300
AKTS’den oluşur. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dönem başı iş yükü 30 AKTS olmak üze-
re; lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 300 AKTS, yüksek lisans yapmış öğrencilerin
bir dönemlik iş yükü 30 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS’dir.

(4) Alınacak kredi ve ders sayısının asgari sayıdan fazla olması anasanat dalı başkanlığı
teklifi ile Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. 

(5) Lisansüstü dersler, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Ku-
rulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans
derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler
için en fazla dört ders seçilebilir.

(6) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans
dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü
MADDE 46 – (1) Üniversitede sanatta yeterlik programlarına öğrenci alınıp alınma-

yacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının tespiti, Enstitülerin ilgili Anabilim/Anasanat
Dalı Başkanlığının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.
Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve
varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre
öğrenci kabul edilir.

(2) Sanatta yeterlik programına, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlen lisans ve/veya
yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilir. Bu programlara ayrıca Senatoca
belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edi-
lebilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans
diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer
fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle
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başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran
adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca be-
lirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(4) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not
ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik
programına başvuracak adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yük-
sek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlen-
dirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken
referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(5) 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 zorunlu olup, bu asgari puanların
girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-
rilir.

(6) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul ede-
bilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile
yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin ana-
bilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Süre
MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; bilimsel hazırlık ile

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 akademik yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki akademik yarıyıl, lisans
derecesi ile kabul edilenler için on akademik yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört aka-
demik yarıyıldır. 

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami
süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört akademik yarıyıl, lisans derecesi
ile kabul edilenler için altı akademik yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla ta-
mamlayamayan veya Üniversite tarafından öngörülen genel not ortalamasını sağlayamayan
öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere yüksek lisans derecesi ile kabul edil-
miş olan öğrenci için azami altı akademik yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş
olan öğrenci için yedi akademik yıl 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.

Akademik danışman ve tez danışmanı atanması
MADDE 48 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana-

sanat dalı başkanlığı tarafından on beş iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik
danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili anabilim dalı
başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ilgili
anabilim dalı başkanı yürütür.
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(2) Enstitü anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanlığı yapacak Üniver-
site kadrosundan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir
tez danışmanı ile tez danışmanı ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital,
konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını Enstitüye önerir. Bu öneri Enstitü Yö-
netim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanı en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğini birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmaların yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir
yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.    

(3) Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı üst sınırı
12’dir. Bu sayının %50 oranında arttırılması Enstitü Kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans
dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

(4) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması
MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci;

en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan
tez/sergi/proje önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci
tez/sergi/proje/resital/konser/temsil önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az
on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje/resital/konser/temsil önerisinin
kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili anasanat dalı başkanlığınca öne-
riyi izleyen üç gün içinde Enstitü Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje/resital/konser/temsil önerisi reddedilen öğrenci, Enstitü Yönetim
Kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez, sergi, proje konusu seç-
me hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez, sergi, proje, resital, konser, temsil izleme
komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, da-
nışman ve konu değiştiren bir öğrenci altı ay içinde tekrar tez, sergi, proje,  resital, konser,
temsil önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin ilişiği
kesilir. 

(4) Tez, sergi, proje, resital, konser, temsil önerisi kabul edilen öğrenci için, tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları ara-
sında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay
önce tez izleme komitesi üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan ça-
lışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/ser-
gi/proje/resital/konser/temsil çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız
olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç
kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi
MADDE 50 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci

için ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay
içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışman-
dan başka, ilgili anasanat dalı içinden veya dışından ve kurum dışından birer üye yer alır. İkinci
danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.
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(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana-
sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik
yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması
MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları; sergi, proje, resital,

konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporu yazım
kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini, sergisini, projesini, resitalini, konserini,
temsilini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezi, sergisi, projesi,
resitali, konseri, temsili benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, sergisi,
projesi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak tez danışmanına su-
nar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal
raporunu Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı rapo-
runu kontrol ederek, tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek
bir intihalin tespiti halinde gerekçe ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuru-
luna gönderilir. 

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve Anasanat Dalı Başkanlığı önerisi ve Enstitü Yö-
netim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim
kurumlarının öğretim üyesi olmak üzere tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur.
İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın sanatta yeterlik jürisinde yer alabilir. 

(4) Sanatta yeterlik jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği
tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik
çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim ele-
manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje,
resital, konser, 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, Enstitü anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Ens-
titüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen
öğrenci en geç alt ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini veya resitalini
veya konserini veya temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur.
Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen veya düzeltme sonrası savun-
mada reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul
edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasında ba-
şarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 52 – (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 tüm öğrenciler için ise Enstitü Yönetim Kurulu tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir
ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diplo-
ması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin başvurusu üzerine teslim süresini
en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getiremeyen öğrenci yerine getirinceye kadar
diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde
ilişiği kesilir. 
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(3) Öğrencinin mezun olabilmesi için, 44 üncü maddede belirtilen yayın şartını yerine
getirmesi gerekir.

(4) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu anasanat dalın-
daki programın onaylanmış adı bulunur. Bu diploma Enstitü Müdürü ve Rektör tarafından im-
zalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları
MADDE 53 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında

ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yük-
seköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kredileri, ilgili anabilim dalı
başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programın-
daki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında
bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi programlarında almaları gereken dersler
yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alabilirler. Tez aşamasında, değişim çerçeve-
sinde diğer yükseköğretim kurumlarına gidip, dönem sonunda 30 AKTS kredilik iş yükünü
başaramayan öğrenciler o dönemden başarısız sayılırlar.

(4) Öğrenci, diğer üniversitelerdeki programa gitmeden önce, danışmanının nezaretinde
değişim döneminde alacağı 30 AKTS kredilik derslerin seçimini yapar. Seçilen dersler ilgili
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kesin-
leşir. Bu derslerden alınan notlar, 20 nci maddede yer alan not sistemine çevrilerek öğrenci
transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci on-
ların yerine kendi programlarında almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanan ve
eşdeğer kabul edilen dersleri alır.

Disiplin
MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hüküm-
lerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve Enstitü Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 56 – (1) 21/6/2015 tarihli ve 29393 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İs-

tanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Geçiş hükümleri 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına

kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir. 
Yürürlük
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/50

İşyeri : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

Orhan Gazi Mahallesi Tunç Cad. No:1 Esenyurt/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1422588.034

Tespiti İsteyen : Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme : Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ de Bakanlığımızca yapılan incele-

mede; Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:1 adresindeki 1422588.034 SGK sicil no.’lu işyerinde

işverenliğe ait olan tırlar ile depolara ürün/mal teslimi yapıldığı, işyerinin esas amacının taşı-

macılık olduğu, çalışan işçilerin ağırlığının tır şoförü olduğu, işyeri ve işyerine bağlı yerlerin

İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde yürütülen

işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna gir-

diğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu

İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/51

İşyeri : Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:28 D Asia Ofis Park A2 B1 K1

Ataşehir/İSTANBUL

SGK Sicil No : 0433585.034

Tespiti İsteyen : Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme : Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe

ait İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:28 D Asia Ofis Park A2 B1 K1 Ataşehir/İSTANBUL

adresindeki 0433585.034 SGK sicil no’lu işyerinde tırlar ile taşımacılık faaliyetinin yürütül-

düğü, çalışanların da ağırlığının tır şoförlüğü yaptığı, diğer işçilerin ise taşımacılık operasyo-

nuna özgü işler ile taşımacılık işine dair yardımcı işlerden olan idari işlerde çalıştıkları, şirket

gelirleri arasında ağırlığın taşımacılık gelirlerinde olduğu, işyeri ve işyerine bağlı yerlerde yü-

rütülen işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı

tespit edilmiştir.

Karar: Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı işyerle-

rinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık”

işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2016/52
İşyeri : Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Bağdatlıoğlu Plaza No:3-4-5
Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1070892.034
Tespiti İsteyen : Tüm Taşıma İşçileri Sendikası
İnceleme : Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’de

Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Bağdatlıoğlu
Plaza No:3-4-5 Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL adresindeki 1070892.034 SGK sicil no’lu iş-
yerinde tüzel kişilik bünyesinde yürütülen birden çok farklı faaliyetin yönetim ve idari işlerinin
yürütüldüğü, işçilerin de bu işe özgü yönetim, büro ve idari işlerde çalıştıkları, bu nedenle ya-
pılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”
işkolunda yer aldığı,

Şirket faaliyetleri arasında liman, nakliye, depo faaliyetlerinin bulunduğu, bu faaliyetler
arasında ekonomik yönden ağırlığın liman işinde olduğu, bu nedenle işyerine bağlı yerlerin İş-
kolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antre-
poculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRKİYE TARIM HAVZALARI ÜRETİM VE DESTEKLEME MODELİNE GÖRE
YAŞ ÇAY ÜRETİCİLERİNE 2016 YILI YAŞ ÇAY ÜRÜNÜ İÇİN FARK 

ÖDEMESİ DESTEĞİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
(TEBLİĞ NO : 2016/44)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin
Kararda belirtilen Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz havzalarında desteklemeye esas
2016 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi
desteğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 2/4/2012 tarihli ve 2012/3067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan
Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alan-
larında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAY-KUR) tarafından düzenlenip kontrolleri yapılan
ruhsatlı çay alanlarında 2016 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan ruh-
satlı üreticilerin desteklenmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karara da-
yanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Çay tarım alanı: Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı

Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar ile belirlenen ve çay üretimine izin ve-
rilen çay alanlarını,

c) ÇAY-KUR: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ç) Karar: 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararı,
d) Özel sektör işletmeleri: Ruhsatlı üreticilerden yaş çay alımını yapan ve satın aldığı

yaş çayı ticaret borsalarında tescil ettiren ticari firmaları/işletmeleri,
e) Ruhsatlı çaylık alan: Ruhsatnamede belirtilen ve üzerinde çay tarımı yapılan alanı,
f) Ruhsatlı üretici: Çay tarım alanlarında çay tarımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Üretim sezonu: 25/4/2016 - 31/12/2016 tarihleri arasını,
ifade eder.
Ödeme yapılacak üreticiler
MADDE 5 – (1) Ödemeler; ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü des-

tekleme ödemelerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemele-
rinden faydalanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2016
yılı üretim sezonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticiler ile ilk defa 2016 yılı üretim
sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan, ruhsatlı üreticilere yapılır.

Ödeme miktarı
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirtilen ruhsatlı üreticilere 2016 yılı yaş çay ürünü

için fark ödemesi desteği yapılır. Fark ödemesi desteği kilogram başına, 13 kuruş olarak belir-
lenmiştir.

Finansman ve ödemeler
MADDE 7 – (1) Bakanlık, 2017 Mali Yılı Bütçesinin ilgili harcama kaleminden, T.C.

Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere
ÇAY-KUR’a kaynak aktarır. Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak üstlendiği hizmetlerden
dolayı üreticilere ödenen destek tutarının % 0,1’i oranında hizmet komisyonu ÇAY-KUR’a, % 0,2’si
oranında hizmet komisyonu ise T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne Bakanlık tara-
fından ayrıca ödenir.

(2) Fark ödemesi desteği, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından, Ba-
kanlığın ilgili kuruluşu olan ÇAY-KUR aracılığı ile üreticilere ödenir.

(3) Ödemeler, ÇAY-KUR’a kaynak aktarılmasını müteakip ruhsatlı üreticilerin kayıtlı
olduğu ÇAY-KUR fabrikalarının anlaşmalı olduğu bankalardaki üretici adına önceden açılmış
bulunan hesaplara yapılır.

(4) Ruhsatlı üreticinin kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikasının anlaşmalı olduğu bankada
adına açılmış hesabı bulunmayan üreticilere ödeme yapılmaz. Ödeme hesap açılması halinde
yapılır.

Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 8 – (1) 2016 yılı yaş çay ürünü fark ödemesi desteği, ÇAY-KUR ve Bakanlık

tarafından yürütülür.
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Başvurular
MADDE 9 – (1) Ruhsatlı üretici olup Karardan önceki yaş çay ürünü destekleme öde-

melerine ilişkin kararnameler doğrultusunda yaş çay ürünü destekleme ödemelerinden fayda-
lanmak için kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2016 yılı üretim se-
zonunda da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2016 yılı fark ödemesi desteği
için de geçerlidir. Kamu ve özel sektör işletmeleri tarafından, bu üreticilere 2016 yılı üretim
sezonunda sattıkları yaş çay miktarı üzerinden, üretici başvurusu olmaksızın 2016 yılı fark
ödemesi desteği düzenlenir. Ancak kamu ve/veya özel sektör işletmelerine 2016 yılı üretim se-
zonunda sattıkları yaş çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak iste-
yenler ile bu yıl farklı özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 23/12/2016 ta-
rihi mesai bitimine kadar çiftçi belgesi ve Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi ile birlikte T.C.
kimlik numarasını beyan ederek yaş çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine baş-
vururlar. Başvuru dilekçesi ve çiftçi belgesinin yaş çay satılan tüm kamu ve özel sektör işlet-
melerine verilmesi zorunludur.

Fark ödemesi desteğine esas yaş çayın satın alınması, tescili, onayı ve icmallerin
hazırlanması

MADDE 10 – (1) Kamu ve özel sektör işletmeleri, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu veya fatura ile onaylı yaş çay
tahakkuk bordrosu düzenlemek suretiyle ruhsatlı üreticilerden satın aldıkları yaş çay ürünü
miktarını ticaret borsalarında tescil ettirirler. Fark ödemesi desteğine esas yaş çay miktarlarının;
ticaret borsalarınca tescil edilmesi, müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahak-
kuk bordrosu düzenlemek sureti ile satın alınması esastır.

(2) Tescil edilen miktar doğrultusunda fark ödemesi desteğinden faydalanacak olan ruh-
satlı üreticiler için, başvuru tarihinin bitimini müteakip 10 gün içinde ÇAY-KUR Ek-2’ye, özel
sektör işletmeleri Ek-3’e göre üretici bazında icmaller düzenler.

(3) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmelerince düzenlenen bu icmaller 10 gün içerisinde
ticaret borsalarında onaylattırılır.

(4) Ticaret borsaları 2016 yılı üretim sezonunda kendilerine tescil ettirilen yaş çay mik-
tarlarını işletme bazında ÇAY-KUR’a bildirir.

(5) Özel sektör işletmeleri, üretici bazında hazırladıkları icmallerin (Ek-3) ticaret bor-
salarında onayını müteakip, ÇAY-KUR fabrikası bazında fark ödemesi desteğine esas toplam
yaş çay miktarını gösteren Ek-4’te yer alan icmali hazırlar ve onaylar. Hazırlanan icmal (Ek-4),
borsa onayına gerek olmaksızın ÇAY-KUR’a iki suret olarak gönderilir. Teslim edilen icmalin
bir sureti, ÇAY-KUR tarafından üzerine “Görülmüştür” ibaresi konularak ilgili özel sektör iş-
letmesine gönderilir.

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen üretici bazındaki icmaller (Ek-3), ticaret
borsalarında onayını müteakip, üç gün içerisinde Ek-4’te yer alan icmal ile birlikte ÇAY-KUR’a ait
üretici kayıtlarının bulunduğu çay fabrikalarına teslim edilir.

(7) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarınca, özel sektör işletmeleri tarafından gönderilen
üretici icmallerindeki yaş çay miktarları ile kendi icmallerindeki yaş çay miktarları 10 gün
içinde üretici bazında birleştirilir ve üreticilerin 2016 yılı üretim sezonunda satmış olduğu top-
lam yaş çay miktarları belirlenir. Buna göre üretici bazında yaş çay ürünü fark ödemesi destek
tutarlarını gösteren üretici bazında icmal (Ek-5) hazırlanır.
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Fark ödemesi desteğine esas üretici icmallerinin hazırlanmasında dikkat edilecek
hususlar

MADDE 11 – (1) Ticaret borsalarına tescil ettirilmeyen miktarlar ile müstahsil makbuzu
ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenlenmeden satın alınan yaş çaylar için
fark ödemesi desteği ödemesi yapılmaz.

(2) Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu hangi ruh-
satlı üretici adına düzenlenmiş ise fark ödemesi desteği icmali de mutlak surette o ruhsatlı üre-
tici adına düzenlenir.

(3) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından düzenlenecek olan icmal (Ek-2), üreticilerin T.C.
kimlik numarasına göre hazırlanır. Birden fazla ruhsatı olan üreticilerin fark ödemesi desteğine
esas yaş çay miktarları tek bir cüzdanda T.C. kimlik numarası üzerinden birleştirilmek suretiyle
düzenlenir.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından düzenlenen icmal (Ek-3), borsada tescil yaptığı
isme göre hazırlanır. Özel sektör işletmeleri; fark ödemesi desteği icmallerini (Ek-3), üreticinin
kayıtlı olduğu ÇAY-KUR fabrikası bazında hazırlar. Özel sektör işletmeleri kendisine yaş çay
satan üreticinin birden fazla ÇAY-KUR fabrikasına kayıtlı olması durumunda, her bir fabrika
için ayrı olmak üzere o üreticinin kayıtlı olduğu toplam fabrika sayısı kadar icmal hazırlar. 

(5) Özel sektör işletmeleri tarafından, ÇAY-KUR fabrikası adına hazırlanacak olan ic-
malde (Ek-3), bir üreticiye ait destekleme bilgileri yalnızca bir satırda belirtilir. Aynı üretici
için birden fazla satırda destekleme bilgileri belirtilmez. 

(6) Özel sektör işletmeleri tarafından hazırlanacak olan icmalde (Ek-3), “Ruhsat No”
ve “Cüzdan No” sütunlarına üreticinin ÇAY-KUR kayıtlarında yer alan ruhsat numarası ile
cüzdan numarası yazılır. Hiçbir şekilde ad, soyad ve baba adlarında kısaltma yapılmaz. İcmal-
lerde T.C. kimlik numarası belirtilmeyen üreticilere ödeme yapılmaz. Fark ödemesine esas ic-
maller bilgisayar ortamında hazırlanır ve icmallerin her sayfası yetkililer tarafından imzalanır.

Askı işlemleri
MADDE 12 – (1) ÇAY-KUR fabrikaları tarafından üretici bazında hazırlanan, üretici-

lerin 2016 yılı üretim sezonunda satmış olduğu toplam yaş çay miktarlarına göre hesaplanan
destek tutarlarını gösteren üretici icmalleri (Ek-5), ÇAY-KUR’a ait çay fabrikalarında 10 gün
süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkarma, indirme, tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince
herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak her-
hangi bir itiraz değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

(2) ÇAY-KUR’a ait çay fabrikaları tarafından icmallerin askıda kalma süresi zarfında
maddi hatalara ilişkin olarak yapılan yazılı itirazlar, askı süresi ve bu sürenin bitiminden itibaren
10 gün içerisinde değerlendirilir. Askı süresince yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda
icmallerde düzeltme yapılmış ise icmaller yeniden düzenlenir. Düzenlenen icmallerdeki destek
tutarları ÇAY-KUR tarafından ödenek tahsisi için Bakanlığa bildirilir.

(3) Özel sektör işletmelerince düzenlenen icmallerin (Ek-3 ve Ek-4) karşılaştırılması
yapılır. Tespit edilen hatalar, ilgili işletmeye bir yazı ile bildirilerek birlikte düzeltilmesi sağ-
lanır.

(4) Özel sektör işletmeleri tarafından ÇAY-KUR fabrikalarında üreticilik kaydı bulun-
mayan üreticiler adına icmal düzenlenmiş ise bu üreticilerin fark ödemesi desteğinden yarar-
lanamayacakları ilgili özel sektör işletmelerine yazı ile bildirilir.

Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacak olanlar
MADDE 13 – (1) Mücbir sebepler, fark ödemesi desteğinden faydalanacak kişinin ölü-

mü, yangın, deprem ve sel gibi tabi afetler dışında aşağıdaki üreticiler fark ödemesi desteğinden
yararlanamazlar:

a) 9 uncu maddede belirtilen süre içerisinde istenen belgelerle başvuruda bulunmayan
üreticiler.
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b) Askı listelerinde ismi bulunmayan veya askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların
düzeltilmesi için yazılı başvuruda bulunmayan üreticiler.

c) Ruhsatsız üreticiler.
ç) Üretim sezonundan önce ruhsatlı üreticiliği sona erenler.
d) Kamu kurum ve kuruluşları.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 14 – (1) Yaş çay ürünü fark ödemesi desteği ödemelerinin denetimini sağla-

yacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde di-
ğer kamu kurum ve kuruluşları ile ziraat odaları ve ticaret borsalarının hizmetlerinden yarar-
lanılır.

(2) İlgili merciler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırla-
dıkları belgelerden sorumludurlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek
dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte, anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen
belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl sü-
reyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 15 – (1) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri, satın aldıkları yaş çay yap-

rağı karşılığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince müstahsil makbuzu
veya fatura ile onaylı yaş çay tahakkuk bordrosu düzenleyerek üreticiye vermek zorundadır.
Bu belgelerin üretici tarafından beş yıl saklanması zorunludur.

(2) Kamu ve özel sektör yaş çay işletmeleri düzenledikleri bilgi ve belgelerin doğrulu-
ğundan sorumludurlar. Ürün teslim edildiği halde, ürün karşılığı belge vermeyen yaş çay işlet-
meleri hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ceza kovuşturması
ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(3) Kamu ve özel sektör işletmeleri fark ödemesi desteği ile ilgili olarak yapılan tüm
bilgi ve belgelerin suretlerini kontrol amacıyla muhafaza ederler.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 16 – (1) 10/7/2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2015 Yılı Yaş
Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/25) yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/110 

Karar No : 2016/24 

Sanık Hasan ve Güllü oğlu 1977 doğumlu Ankara Mamak Köstence mahallesi nüfusuna 

kayıtlı ATĠLLA KOÇ mahkememizin 12.01.2016 tarihli ve 2015/110 Esas 2016/24 tehdit 

suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına tehdit suçundan beraatine yargılama 

giderlerinin tahsiline karar verildiği, 

Sanığın bulunamaması nedeniyle 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri 

gereğince kararı RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline,  

Ġlan olunur. 8874 

————— 

Esas No : 2015/278 

Karar No : 2016/805 

Sanık Rıza oğlu Nazife‘den olma 1983 doğumlu Sivas Yıldızeli Delikkaya mah./köy 

nüfusuna kayıtlı ÜNAL AYDIN'a mahkememizin 17.05.2016 tarihli ve 2015/278 Esas 2016/805 

sayılı kararı ile basit yaralama suçlarından katılan Murat Fatih‘e yönelik eylemi nedeniyle 1,000 TL 

Katılan sanık Kenan'a yönelik eylemi nedeniyle 1500 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına, 

katılan Murat Fatih'e yönelik hakaret suçu nedeniyle 740,00 TL adli para cezasıyla 

cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin tahsili ile hazineye irat kaydına karar verildiği, 

Sanık Yıldız Kamanın müĢteki sanık Ünal Aydın'a yönelik hakaret, sanık Kazım'ın sanık 

Ünal Aydın'a yönelik sanık Ünal Aydın'ın sanıklar Kazım ve Kenan'a yönelik hakaret suçlarından 

hakaretin karĢılıklı olması nedeniyle Ceza Verilmesine Yer olmadığına, sanık Yılmaz'ın Kenan'a 

yönelik kasten yaralama suçundan beraatine sanık Kenan'ın sanık Ünal'a yönelik 1500 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına, sanıklar Murat Fatih, Kazım ve Ümit'in subut bulan katılan 

sanık Ünal'a yönelik kasten yaralama suçlarından Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına 

karar verildiği, 

Sanığın bulunamaması nedeniyle 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri 

gereğince kararın RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 8875 

————— 

Esas No : 2015/1708 

Karar No : 2016/1173 

Sanık Feyzullah ve Nezaket oğlu 10.10.1984 Doğumlu Çorum Sungurlu Çiçeklikeller 

mah. Nüf kayıtlı FERHAT KESKĠN'e mahkememizin 23.11.2015 tarih ve 2015/1708 Esas 

2015/1173 karar sayılı kararı ile hırsızlık suçu nedeniyle TCK‘nun 142/2-h maddesi gereğince 4 yıl 

2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hakkında TCK‘nun 53/1-2-3 maddelerinin 

uygulanmasına karar verildiği, 

Sanığın adresinin tespiti ile tebligat yapılamadığından 7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve 

müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtiğinden sonra sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 8876 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠHALEYE DAVET 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: 

TAPU VE KADASTRO MODERNĠZASYON PROJESĠ 

EK FĠNANSMAN 

(TKMP-EF) 

Kapsamında Yapılacak 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) ĠĢi 

Grup 22/a-3 

IBRD Kredi No: 8541-TR 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası‘ndan, Tapu ve 

Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi‘nin finansmanı için bir kredi almıĢ 

olup bu kredinin bir bölümünün Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün gerçekleĢtireceği 

Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a Uygulaması) ĠĢi sözleĢmeleri 

kapsamında yapılacak ödemeler için kullanılmasını öngörmektedir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları aĢağıda detayları verilen 22-a 

uygulama alanlarında ―Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi (3402 S.K./22-a 

Uygulaması) Grup 22/a-3.‖ iĢlerinin gerçekleĢtirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve 

usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle 

kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir. Bahsi geçen iĢler 14 ihale paketi olarak yapılacaktır. 

22-a uygulama alanı bilgileri Ģartname ekinde verilecektir. 

 

Ġhale 

Paketi No 

SözleĢme 

Referans No Yer 

Toplam 

Birim Sayısı 

1-30 KRK-MRK II 
Kırıkkale Ġli Merkez, Sulakyurt, BalıĢeyh ve 

Delice Ġlçeleri 
46 

1-31 DZC-CLM Düzce Ġli Çilimli Ġlçesi 23 

1-32 CNR-SBN 
Çankırı Ġli ġabanözü, Merkez ve Eldivan 

Ġlçeleri 
27 

3-13 AYD-GCK Aydın Ġli Germencik, KuĢadası ve Söke Ġlçeleri 30 

5-18 KRM-MRK III Karaman Ġli Merkez ve Ayrancı Ġlçeleri 20 

8-12 ERZ-KKY 

Erzurum Ġli Aziziye, Palandöken, Yakutiye, 

Köprüköy, Pasinler, Horasan, Çat, Hınıs ve 

Pazaryolu Ġlçeleri 

22 

8-13 IGD-ARL Iğdır Ġli Aralık, Merkez ve Tuzluca Ġlçeleri 32 

8-14 AGR-ELS Ağrı Ġli Merkez, EleĢkirt ve Hamur Ġlçeleri 23 

9-22 GMH-KLT III GümüĢhane Ġli Kelkit Ġlçesi 32 

9-23 GRS-SBN 

Giresun Ġli Doğankent, Güce, Tirebolu, 

Eynesil, Görele, Dereli, ġebinkarahisar, 

Alucra ve Çamoluk Ġlçeleri 

42 

16-4 ELZ-MRK Elazığ Ġli Merkez, Sivrice ve Maden Ġlçeleri 38 

20-10 SVS-YLZ Sivas Ġli ġarkıĢla ve Yıldızeli Ġlçeleri 23 

20-11 TKT-PZR Tokat ili Pazar ve Turhal Ġlçeleri 33 

22-16 YZG-SRG III 
Yozgat Ġli Sorgun, Merkez, Yerköy, Aydıncık, 

Çekerek ve KadıĢehri Ġlçeleri 
42 
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Bahsi geçen iĢler ile ilgili her bir ihale paketi için belirlenen asgari yeterlilik Ģartları, teklif 

verme koĢulları ve ihale dokümanının temini için bilgilere www.tkgm.gov.tr adresinde ― ‗ihaleler‘ 

dosyasından‖ ulaĢılabilir. Bu ilan www.tkgm.gov.tr adresinde verilen ilan detayları ile birlikte bir 

bütün olarak değerlendirilmelidir. 

Ġhale Dokümanı, 400,00 TL (Dörtyüz Türk Lirası) bedelin Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü ‘nün Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kamu 

GiriĢimci ġubesindeki 7038550-5122 nolu Türk Lirası hesabına yatırılması karĢılığında aĢağıda 

verilen adresten temin edilebilecek olup, ilgilenen teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri 

aynı adresten temin edebilirler veya ihale dokümanlarını görebilirler. Dokümanları almak için 

yatırılan bedel hiçbir nedenle iade edilmeyecektir.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Üçüncü Kat, 317 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKĠYE 

Tel: +90 312 413 64 47 / +90 312 551 41 27    Fax: +90 312 413 64 02 

Teklifler, Teklif açılıĢ tarihi olan 15/12/2016 den itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli 

olacaktır. Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek olup, Teklif Bedelinin en az %2 oranındaki bir 

geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 15/12/2016 PerĢembe günü, saat 10:00‘a kadar 

teslim edilmelidir. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı 

gün ve aĢağıdaki adreste saat 10:30‘da açılacaktır.  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

Ana Bina, Zemin Kat, Z-58 numaralı oda, Dikmen Caddesi No: 14 

06100 Bakanlıklar - ANKARA / TÜRKĠYE 

Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 9828/1-1 

—— • —— 

DAMLA SULAMA TESĠSĠ ĠÇĠN MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüzce damla sulama tesisinde kullanılmak üzere, Karacabey Tarım 

ĠĢletmesi Müdürlüğü Karacabey/BURSA teslimi 13 kalem malzeme satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı‘ndan 100,00 TL 

karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 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 22.11.2016 Salı günü saat 14.30‘a kadar 

TĠGEM Genel Evrak Servisi‘ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü‘nde yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

Adres: 

Tarım ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü 

Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA  

Tlf. : (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax : (0 312) 417 78 39 9873/1-1 
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ĠġYERĠ HEKĠMĠ VE DĠĞER SAĞLIK PERSONELĠ HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu ELİ Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

TKĠ ELĠ Müessesesi Çan Linyit ĠĢletmesi Müdürlüğüne ait iĢ yerlerinde ĠĢyeri hekimi ve 

diğer sağlık personeli hizmeti alımı iĢi Açık Ġhale Usulü (kapalı zarf) ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/468057 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Çanakkale Cad. Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 - 416 20 01    Faks: 0 286 - 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢ yeri hekimi ve diğer sağlık personeli hizmet alımı iĢi. 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) ĠĢin Süresi : ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden itibaren 1 (bir) yıldır (365 

takvim günü) 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale 

b) Yapılacağı yer : Çan Linyitleri ĠĢletme Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

c) Tarihi ve saati : 16.11.2016 - ÇARġAMBA GÜNÜ SAAT 15.00 

d) Dosya No : 2016 - 12/KÇLĠ - ĠġYERĠ HEKĠMĠ 

4 - Ġhaleye ait dökümanlar; Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb TR88 0001 0003 3832 

8725 2750 41, Halkbankası Çan ġbTR13 0001 2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına döküman bedeli KDV dahil 100,00 TL 

(Posta ile: 110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 16/11/2016 saat 15.00‘a kadar ÇLĠ Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar idareye ulaĢmayan 

teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir.  

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 9874/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Eskişehir PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Kütahya PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde Kütahya 

Ġli TavĢanlı Ġlçesi, Tunçbilek Merkez Mahallesi adresinde bulunan, tapuda 13-12 pafta, bila ada, 

1451 parsel nolu 860 m² mesahalı arsa ve üzerinde bulunan bahçeli prefabrik karkas yapılı 

Tunçbilek PTT Hizmet Binası mevcut haliyle kapalı zarf artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Arifiye Mah. 2 Eylül Caddesi 

PTT Çıkmazı Sokak No: 9   26102 Odunpazarı-ESKĠġEHĠR adresinde olup, telefon no: 0 (222) 

230 13 63, Fax: 0 (222) 221 22 07 dir. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait ihale Ģartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde EskiĢehir PTT 

BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odada incelenebilecek ve 10.00.-TL 

karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 4.350,00-TL (DörtBinÜçYüzElli Türk Lirası)‘lik geçici teminat 

makbuzu veya mektubu; ihale dokümanının satın alındığına dair belge, ikametgâh senedi; tebligat 

için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, idare merkezinin bulunduğu 

yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde 

alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti; teklif 

vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri (gerçek kiĢi olması 

halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket ortaklarının hisse 

durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı 

veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); vekâleten ihaleye 

katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile birlikte en geç ihale günü 29.11.2016 saat 10.30‘a 

kadar EskiĢehir PTT BaĢmüdürlüğü Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü 123 nolu odaya (Arifiye 

Mahallesi 2 Eylül Caddesi PTT Çıkmazı Sokak No: 9   26102 Odunpazarı-ESKĠġEHĠR) teslim 

edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (satıĢ iĢlemleri ve bu iĢlemler sırasında düzenlenen belgeler 

ile her çeĢit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 45 gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili ihale 29.11.2016 Salı günü saat 10.30‘da EskiĢehir PTT 

BaĢmüdürlüğünde 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır. 

8 - TaĢınmaz malın tahmin edilen bedeli 145.000,00-TL (YüzKırkBeĢBin Türk Lirası) 

olup, geçici teminat miktarı 4.350,00-TL (DörtBinÜçYüzElli Türk Lirası) dır. 

9 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9586/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Bandırma Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi 1650 ada 2 parselde 13.008,49 m2 

arsa 26.10.2016 tarih ve 1114 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

45. maddesi gereğince AÇIK TEKLĠF (arttırma) usulü ihale ile 10.406.792-TL muhammen satıĢ 

bedeliyle satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satıĢ bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 

312.203,76-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. 

Ġhale bedeli Ġhalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren on beĢ (15) gün içinde; 

1) PeĢin olarak veya, 

2) Taksitli olarak aĢağıdaki Ģartlar ile ödeyecektir. 

a) Ġhale bedelinin %25‘i peĢin ödenecek, 

b) Ġhale bedelinin bakiye %75‘i en fazla 3 eĢit taksitte 1‘er ay ara ile ödenecektir. (PeĢinat 

ile birlikte en fazla 4 aylık periyotta 4 taksit) 

c) PeĢin ödemeden sonra kalan bakiye ihale bedeli yasal tecil faizi ile alıcıdan tahsil 

edilecektir. 

d) Tapu devri; Ġhale bedeli ve taksitli ödemede tecil faizi tamamen ödendikten sonra 

yapılacaktır. 

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi 525 parselde 50.962 m2 tarla 26.10.2016 

tarih ve 1117 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi  

gereğince AÇIK TEKLĠF (arttırma) usulü ihale ile 3.312.530-TL muhammen satıĢ bedeliyle 

satılacaktır. 

Geçici teminatı muhammen satıĢ bedeli üzerinden alınacak olup, oranı %3 tutarı 

99.375,90-TL dir. 

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım - satım vergisi, alıcıya aittir. Ġhale bedeli 

ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peĢin ödenecektir. 

TaĢınmazların ilk ihaleleri 23/11/2016 ÇarĢamba günü saat 14.30‘da belediye encümen 

salonunda Ģartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. Ġstekli bulunmaması veya verilen teklifin 

ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 30/11/2016 ÇarĢamba 

günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır. 

ġartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir, 50-TL karĢılığında satın alınabilir. 

Taliplilerin; 

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kiĢilik halinde Ģirket imza 

sirküleri ve tüzel kiĢilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iĢtirak 

edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair 

taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair 

belgelerini ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne vermeleri Ģarttır. 

Ġlan olunur. 9820/1-1 
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KAKAOLU FINDIK KREMASI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 15.000 kg Kakaolu Fındık Kreması alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 15.11.2016 Salı günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 15.11.2016 Salı günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71 9834/1-1 

————— 

BEYAZ PEYNĠR ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu Ģartnamede belirtilen 200 teneke Beyaz Peynir, teklif alma yoluyla 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 15.11.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 - 74 9831/1-1 

————— 

BAKLAVALIK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval Baklavalık un, teklif alma 

usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 15.11.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 - 74 9832/1-1 
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SĠMĠTLĠK UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 500 Çuval Simitlik un, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak fabrikamız ve Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 15.11.2016 Salı günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66     Faks: 397 33 71 - 74 9833/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı ihale edileceği ilan edilmiĢtir. Ancak 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aĢağıdaki hususlarda düzeltme ilanı 

yayımlanmasına karar verilmiĢtir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin 

esas alınması gerekmektedir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/453717 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı 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) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu Ġhale Bülteninin tarih 

    ve sayısı (yayımlanmıĢ ise) : 

b) Gazetenin adı ve tarihi 

    (yayımlanmıĢ ise) : Resmi Gazete - 02.11.2016 

3 - Düzeltilen [madde/maddeler] Ģunlardır : 02.11.2016 tarih 29876 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan ilan metninin; 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

c) ĠĢin süresi : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Bölgeler; 

SözleĢmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 

adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü içinde iĢyeri teslimi yapılacaktır. Yer teslimi 

tarihinden itibaren en geç 10 (on) takvim günü içinde iĢe baĢlanacak olup iĢin süresi iĢe baĢlama 

(ĠĢe baĢlama tarihi her bölge kapsamında ilk sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden 

itibaren; 1. Bölge 190 (yüzdoksan) takvim günü, 2. Bölge 300 (üçyüz) takvim günü, 3. Bölge 180 

(yüzseksen) takvim günü, 4. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 5. Bölge 220 (ikiyüzyirmi) 

takvim günü, 6. Bölge 180 (yüzseksen) takvim günü, 7. Bölge 120 (yüzyirmi) takvim günü, 

8.Bölge 220 (ikiyüzyirmi) takvim günü, 9. Bölge 300 (üçyüz) takvim günü, 10. Bölge 200 

(ikiyüz) takvim günü, 11. Bölge 300 (üçyüz) takvim günü, 9877/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 3 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

01 Temmuz 2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan DB.G.15-02 

referanslı ihale ilanımızın 7. maddesinde yer alan teklif açılıĢ tarihi ertelenmiĢ olup söz konusu 

madde aĢağıdaki Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

7. Teklifler, aĢağıda belirtilen adrese 07.12.2016 tarihinde veya öncesinde teslim 

edilmelidir. Elektronik Teklif kabul edilmeyecektir. Geç gelen teklifler reddedilecektir. Teklifler, 

kamuya açık Ģekilde, isteklilerin temsilcileri ve bulunmak isteyen kiĢiler huzurunda aĢağıda 

belirtilen adreste tarihte açılacaktır:  

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Adres : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.  No: 2 Zemin Kat;  

  Yargı ve Ġhale Komisyonu Odası  

  Çankaya/ANKARA 

Posta Kodu : 06100 

Ülke : TÜRKĠYE 

Tarih : 07/12/2016 

Saat : 14.00 Türkiye Yerel Saati 9876/1/1-1 

————— 

AMENDMENT NOTICE 3 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ) 

Seventh item of IFB No:DB.G15-02 appeared in the Official Gazetes;  

Issue No: 29759 on July 01, 2016 and is updated as follows. 

7. Bids must be delivered to the address below on or before December 07, 2016. 

Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened 

in the presence of the bidders‘ designated representatives and anyone who choose to attend at the 

address below:  

General Directorate of Turkish Electricity Transmission Corporation  

(TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)   

Adress : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad.  No: 2 Base Floor (Zemin Kat);  

  Room of Adjudication and Procurement Commission  

  Çankaya/ANKARA 

Zip Code : 06100 

Country : TURKEY 

Date : December 07, 2016 

Time : 2.00 p.m. Turkey Local Time 9876/2/1-1 
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FELAKET KURTARMA MERKEZĠ KURULUMU VE SĠSTEM KAPASĠTE ARTIRIMI ĠÇĠN 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR DONANIM VE YAZILIM SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Ġnsan Kaynakları ve Destek 

Hizmetleri Daire BaĢkanlığı ihtiyacı Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumu ve Sistem Kapasite 

Artırımı için muhtelif cins ve miktar donanım ve yazılım, mevcut sistemler için donanım artırımı 

ve omurga anahtar donanım artırımı HPE ve yedekleme ünitesi ise HPE veya EMC markalarından 

birine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, 

açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, istenen markaları, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

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

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenen markalarına 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

verilecektir. 

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

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

 9848/1-1 
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3000 ADET MASAÜSTÜ BĠLGĠSAYAR VE 3000 ADET EKRAN 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Deniz Ġkmal Merkezi 

Komutanlığı ihtiyacı KISIM-1: 3000 adet masaüstü bilgisayar ve KISIM-2: 3000 adet ekran, 

KuruluĢça hazırlanan genel ve teknik istekler listesi ile ihale dokümanına ilave edilecek hususlar 

listesine ve eklerine; DELL, HP, LENOVO ve ACER markalarından birine uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 
 

ĠHALE ġARTNAME BEDELĠ 

Tüm Kısımlara veya Birden Fazla Kısma Katılımlar Ġçin 140,00.-TL 

KISIM-1 3000 adet Masaüstü Bilgisayar 140,00.-TL 

KISIM-2 3000 adet Ekran 130,00.-TL 
 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte genel ve teknik istekler listesi ile ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesi ve 

ekleri, markası, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

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

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, KuruluĢça hazırlanan genel 

ve teknik istekler listesi ile ihale dokümanına ilave edilecek hususlar listesine ve eklerine; DELL, 

HP, LENOVO ve ACER 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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 

veya her kısım için ayrı olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir. 

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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 9849/1-1 
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VOĠP SANTRAL VE AĞ ÜRÜNLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 

Voip Santral ve Ağ Ürünleri, Kurumca bildirilen teknik Ģartnameye ve markasına uygun olarak, 

Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile 

iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, marka, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14.11.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine ve 

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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 9850/1-1 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR LĠSANS GÜNCELLEMESĠ VE BAKIM/DESTEK 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 

ihtiyacı muhtelif cins ve miktar lisans güncellemesi ve bakım/destek, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve marka/modellerine uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, idari Ģartname, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.11.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00‘te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik Ģartnamesine 

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 Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 9851/1-1 
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10 ADET ANESTEZĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı ―10 adet anestezi Cihazı‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130,-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 21.11.2016 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9852/1-1 
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2 ADET DĠZEL JENERATÖR GRUBU SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğü ve Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı 2 adet Dizel Jeneratör Grubu teknik 

Ģartnamesine ve jeneratörler için CAT markasına uygun olarak, Ofis‘imiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartnamesinin, markasının, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

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

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 18.11.2016 günü, saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15‘de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve jeneratörler için CAT markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 9853/1-1 
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30 ADET YOĞUN BAKIM VENTĠLATÖRÜ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı ―30 Adet Yoğun Bakım Ventilatörü‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen 

Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 22/11/2016 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9854/1-1 
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LABORATUVAR ANALĠZ CĠHAZI (2 SET HPLC SĠSTEMĠ - 1 ADET GC SĠSTEMĠ) 

SATIN ALINACAKTIR 

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünden: 

Cihazın alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

Ġhale Kayıt No : 2016/468542 LABORATUVAR ANALĠZ CĠHAZI  

(2 SET HPLC SĠSTEMĠ-1 ADET GC SĠSTEMĠ) ALIMI 

1 - Ġdarenin: 

a) Adı : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler Daire 

BaĢkanlığı  

b) Adres : Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü Bornova/ĠZMĠR 

c) Telefon : 232 311 4272 - 4274 

ç) Faks Numarası : 232 311 4322  

d) Elektronik Posta Adresi : bapege@gmail.com.tr  

2 - Ġhale Konusu malın: 

a) Adı : LABORATUVAR ANALĠZ CĠHAZI (2 SET HPLC 

SĠSTEMĠ - 1 ADET GC SĠSTEMĠ) ALIMI  

b) Niteliği, Türü ve Miktarı : Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları - Laboratuvar 

Cihazı Alımları  

c) Teslim Yeri : Ege Üniversitesi Ġlaç AraĢtırma GeliĢtirme ve 

Farmakokinetik AraĢtırma Uygulama Merkezi Bornova/ 

ĠZMĠR  

d) Teslim Tarihi : En geç 20 ARALIK 2016 Salı günüdür. 

3.a) Ġhalenin yapılacağı yer, tarih ve saat: Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü - Ġhale Salonu Ġhale Tarihi - Saati: 18/11/2016 Cuma günü - 14:30  

3.b) Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

3.b.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası‘ndan ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ kayıtlı olduğunu gösterir 

belge.  

3.b.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

3.b.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

3.b.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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3.b.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

3.b.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

3.b.5. Ġhale konusu alımın/iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

3.c. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

3.c.1. Ġhaleye katılacak istekli firmaların teknik Ģartnameye uygunluk cevabı belgesini 

ihale teklif dosyasına koymaları zorunludur. Teknik Ģartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe 

olarak Ģartnamedeki sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar ―…..marka… model…cihazı 

teklifimizin ġartnameye Uygunluk Belgesi ― baĢlığı altında teklif veren firmanın baĢlıklı kağıdına 

yazılmıĢ ve yetkili kiĢi tarafından imzalanmıĢ olmalıdır. Teknik Ģartnamede istenilen özelliklerin 

hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik Ģartname maddesi 

iĢaretlenmiĢ olacaktır. 

4 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (pazarlık sonucu 

oluĢan) en düĢük olanıdır.  

5 - Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması: 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı istekliler ile ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. Yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 

(bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ġhaleye katılan gerçek kiĢilerin yerli istekli oldukları 

teklif mektubunda yer alan T.C. Kimlik numarasından anlaĢılır. Tüzel kiĢilerin yerli istekli 

oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli malı teklif 

eden yerli isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesini sunması zorunludur. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1.a. Ġhale dokümanı Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri ġube 

Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 100,00 TRY karĢılığı aynı adresten satın alınabilir.  

6.1.b. Ġhaleye teklif verecek olan firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri ġube Müdürlüğü -Ġhale Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 

iadeli taahhütlü postayla da gönderilebilir.  

8 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

10 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine 

ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır.  

12 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

tarihli 2003/6554 sayılı Kararname eki esaslarının 20 nci maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık 

usulü ile ihale edilecektir. 9830/1-1 
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TMO AKSARAY ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE EREĞLĠ AJANS VE ġEREFLĠKOÇHĠSAR 

AJANS ĠLE NĠĞDE AJANS AMĠRLĠKLERĠ 2017 YILI YÜKLEME - BOġALTMA 

ĠġLERĠ HĠZMET ALIM ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray Şube Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin; 

a) Adı : Toprak Mahsulleri Ofisi Aksaray ġube Müdürlüğü 

b) Adresi : Ereğlikapı Mahallesi 7/Atatürk Bulvarı 104/3 P.K: 68100 

AKSARAY 

c) Telefon : 0 382 213 10 58 

d) Faks : 0 382 213 49 61 

e) Elektronik Posta Adresi : aksaray.ticaret@tmo.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Adı : TMO Aksaray ġube Müdürlüğü ile Ereğli Ajans ve 

ġereflikoçhisar Ajans ile Niğde Ajans Amirlikleri 2017 

Yılı Yükleme - BoĢaltma hizmet alım iĢleri 

b) ĠĢin Süresi : 01.01.2017 - 31.12.2017  

c) Ġhale usulü : T.M.O. Ġhale Yönetmeliği 22.2 Açık Eksiltme Yöntemi 

d) Ġhalenin Yapılacağı Yer : T.M.O Aksaray ġube Müdürlüğü Ġdari Binası 

e) Tarihi - Saati : Aksaray ġube - Ereğli Ajans için 24/11/2016 tarih saat -10:00 

  ġereflikoçhisar - Niğde Ajans için 24/11/2016 tarih saat -15:00 

e) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli 

    (KDV dahil) : 50,00 TL 

Ġstekliler, ihale dokümanını yukarıdaki adresten temin edebilirler. 

Ġhale saatine kadar idareye ulaĢmayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ġhalenin 

yöntemi gereği, istekli ya da vekili ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaktır. 

3 - Ġhaleye Katılabilmek için Gereken Belgeler 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri 5. madde kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) T.C. vatandaĢı olduklarına dair kimlik fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası bulunacaktır.) 

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 

makamdan ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ, tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı 

olduğuna dair belge. 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) KesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair taahhütname (ancak, ihale 

üzerinde kaldığı takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu 

olmadığına dair belge; sözleĢme imzalanmadan önce verilecektir.) 
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f) KesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair taahhütname, (ancak, ihale üzerinde kaldığı 

takdirde, ihale tarihi itibariyle kesinleĢmiĢ vergi borcu olmadığına dair belge; sözleĢme 

imzalanmadan önce verilecektir.) 

g) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat. 

h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya ve 

ihale ile ilgili tüm iĢ ve iĢlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli vekâletnamesi 

ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

j) Kamu veya Özel Kurum/KuruluĢlardan alınacak son 5 yıl içerisinde (2012-2013-2014-

2015-2016) ihale konusu (yükleme-boĢaltma) iĢe iliĢkin minimum 200.000 TL tutarında (iĢe 

iliĢkin belge veya belgeler toplamının tamamı minimum 200.000 TL) iĢ deneyimini gösterir belge 

(Özel Kurum/KuruluĢlar tarafından düzenlenecek iĢ deneyim belgesi yeminli mali müĢavir veya 

serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından onaylanmıĢ olacaktır). 

Ġstekliler, yukarıdaki belgelerin aslı veya Noterden tasdikli suretini ibraz etmek 

zorundadır. Ancak, iĢyerince aslı görülen belgenin fotokopisine ―aslı idarece görülmüĢtür‖ Ģerhi 

düĢülerek, belgenin aslı Ġhaleden sonra istekliye iade edilebilir. 

Geçici teminat nakit olarak yatırılacak ise, iĢyerinin banka hesabına yatırılarak dekontu, 

ihale katılım belgeleri ile birlikte ihaleyi yapan iĢyerine zarfın içinde sunulur. Nakit para 

kesinlikle iĢyeri veznesine yatırılmayacaktır. 

Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmelidir. Bu 

sürenin, ihale tarihinden itibaren en az otuz (30) gün fazla olması gerekir. 

Her ihale için ayrı ayrı geçici teminat verilecektir. Ġstekliler tarafından verilen geçici 

teminatta iĢyeri adı ve ihale konusu yazılacaktır. 

Ġhale üzerinde kalan istekliler iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği gibi konularda yükümlülük 

getiren Bakanlar Kurulunun 88/13168 sayılı Kararına, 4857 sayılı ĠĢ Kanununa ve 6331 sayılı ĠĢ 

Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ilgili mevzuata aynen riayet edecektir. 

TMO 2886 sayılı yasaya tabi olmadığından ve 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

gereğince Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi olmadığından, ihaleyi 

kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.  

Ġhaleye 24/11/2016 tarihlerinde katılan olmadığı veya Ġhale iptal edildiği takdirde 

28/11/2016 tarihlerinde aynı saatlerde ġube Müdürlüğümüzde tekrar ihale yapılacaktır. 

 

ĠHALE ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

ĠġYERĠ ADI 

ĠHALENĠN 

YAPILACAĞI YER 

ĠHALE TARĠH 

VE SAATĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT (TL) 

Aksaray ġube/Ereğli Ajans 

Amirliği ve Bağlı ĠĢyerleri 

Aksaray ġube 

Müdürlüğü 

24/11/2016 -

10:00 
25.000,00 

ġereflikoçhisar/Niğde Ajans 

Amirlikleri ve Bağlı ĠĢyerleri 

Aksaray ġube 

Müdürlüğü 

24/11/2016 -

15:00 
25.000,00 

 

GEÇĠCĠ TEMĠNATLARIN YATIRILACAĞI 

BANKA ĠSĠMLERĠ VE HESAP NUMARALARI 

BANKA HESAP NUMARALARI 

VAKIFBANK (AKSARAY) : TR86 0001 5001 5800 7294 1285 40 

HALK BANKASI (AKSARAY) : TR07 0001 2009 1780 0013 0000 01 

 9687/1-1 
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ATIKSU YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tekirdağ Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Veliköy Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu yapım iĢi, birim 

fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, 

kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Veliköy Mah. Sanayi Bulvarı No: 54/A Çerkezköy/ 

TEKĠRDAĞ 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Veliköy Organize Sanayi Bölgesine ait atıksu yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Çerkezköy/TEKĠRDAĞ 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2016 B.F. ile) : 5.324.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    372.680 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 

2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 

Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 24/11/2016 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. 7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154      

1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Veliköy Mah. Sanayi 

Bulvarı No: 54/A Çerkezköy/TEKĠRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

 9707/2-2 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kapaklı Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım iĢi, birim 

fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, 

kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Kapaklı Belediye Binası Ġnönü Mah. Eski Cami Cad. 

No: 4-6 Kat: 8 Kapaklı/TEKĠRDAĞ 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tekirdağ Kapaklı Organize Sanayi Bölgesine ait içmesuyu, 

atıksu ve yağmursuyu inĢaatlarından müteĢekkil altyapı 

yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Kapaklı/TEKĠRDAĞ 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/06/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2016 B.F. ile) : 12.001.800 TL 

f) Geçici Teminatı :      840.126 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 

2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 

Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 22/11/2016 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

5) Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 

b - Anahtar Teknik Personel 
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Ġsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalıĢmakta olan 1 

adet ĠnĢ. Yük. Mühendisi veya ĠnĢ. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 

teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma Ģartı aranmaktadır. 

6) Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler. 

a - Ġdari ġartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  

b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 

Ġsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3‘lük 100 HP), 1 adet TitreĢimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yönetim Kurulu BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Kapaklı Belediye Binası 

Ġnönü Mah. Eski Cami Cad. No: 4-6 Kat: 8 Kapaklı/TEKĠRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 

500 TL karĢılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 9708/2-2 
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JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSAT 

SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kocaeli Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve 

Kültür Varlıkları Müdürlüğünden:  

1 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Karamürsel Ġlçesi, Semetler Köyü sınırlarında, ER: 3282685 nolu 2502,54 

hektar alana sahip, G22c3, G22c4, G23d1, G23d4 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Jeotermal Kaynak Arama 

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 

Sağa (Y) 697700 711280 712000 717000 717000 697700 

Yukarı (X) 4498778 4498047 4500400 4500400 4497400 4497922 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Karamürsel Semetler 
2502,54 

hektar 
47.495,00 TL 1.425,00 TL 22.11.2016 14:00 

 

2 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Süleymaniye köyü sınırlarında bulunan ER: 3329426 nolu, 

4856.11 hektar alana sahip, G24a3 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su Arama  

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 259867 259873 259992 265569 265629 265661 265694 

Yukarı (X) 4515760 4518224 4524107 4525298 4517741 4517710 4517569 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Ġzmit Süleymaniye 
4856.11 

hektar 
46.082,00 TL 1.382,00 TL 22.11.2016 14:10 
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3 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, Ömerli Köyü sınırlarında, ER:3329415 nolu 4980,72 hektar 

alana sahip, G24a2 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsatın Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su Arama 

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 260114 260239 260315 268093 268070 

Yukarı (X) 4531732 4536071 4538116 4538099 4531829 

 

B - Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Kandıra Ömerli 
4980.72 

hektar 
47.264,00 TL 1.418,00 TL 22.11.2016 14:20 

 

4 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, Ahmethacılar Köyü sınırlarında, ER:3329414 nolu 4938.08 

hektar alana sahip, G24a4, G24a1, G24a2, G24a3 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su Arama 

 

 1. NOKTA 2. NOKTA 3. NOKTA 4. NOKTA 5. NOKTA 6. NOKTA 7. NOKTA 8. NOKTA 

Sağa (Y) 255489 255000 252301 251464 255950 255977 260239 260027 

Yukarı (X) 4528014 4528000 4527999 4528544 4535392 4536013 4536071 4528752 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Kandıra Ahmethacılar 
4938.08 

hektar 
46.859,00 TL 1.406,00 TL 22.11.2016 14:30 
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5 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, Topluca köyü sınırlarında bulunan ER:3329420 nolu, 

4975,42 hektar alana sahip, F24d3, G24a1, F24d4, G24a2 paftalarında aĢağıda koordinatları 

verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su Arama  

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 260239 256436 256028 256019 256389 260581 260578 

Yukarı (X) 4536071 4536019 4536369 4537012 4545642 4550049 4545259 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Kandıra 
4975,42 

hektar 
47.213,00 TL 1.416,00 TL 22.11.2016 14:40 

 

6 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, Üçgaziler köyü sınırlarında bulunan ER:3290757 nolu, 

4101,38 hektar alana sahip, G23b3, G24a4 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Jeotermal Kaynak ve Mineralli Su Arama 

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 747000 248000 248000 747000 

Yukarı (X) 4529000 4529000 4523000 4523000 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Ġzmit Ahmethacılar 
4101,38 

hektar 
77.839,00 TL 2.335,00 TL 22.11.2016 14:50 
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7 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Kandıra Ġlçesi, Ferizli köyü sınırlarında bulunan ER:3329422 nolu, 

4904,29 hektar alana sahip, F24d3, G24a2 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su Arama  

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 260315 260578 266387 266500 266500 266609 267090 

Yukarı (X) 4538116 4545259 4545315 4544849 4544399 4544399 4540941 

 8.NOKTA 9.NOKTA 10.NOKTA 

Sağa (Y) 267877 268100 268093 

Yukarı (X) 4540890 4540025 4538099 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Kandıra Ferizli 
4904,29 

hektar 
46.538,00 TL 1.396,00 TL 22.11.2016 15:00 

 

8 - Ġhale Konusu ĠĢ: 

Ġlimiz hudutları dahilinde, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, aĢağıda belirtilen 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Arama Ruhsat sahalarının, 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince; 

2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihalesi yapılacaktır.  

A) Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, AkmeĢe köyü sınırlarında bulunan ER:3329421 nolu, 4980,28 

hektar alana sahip, G24a2, G24a3 paftalarında aĢağıda koordinatları verilen saha, 

Ruhsat Safhası : Arama Ruhsatı 

Kaynağın Cinsi : Doğal Mineralli Su Arama  

 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 6.NOKTA 7.NOKTA 

Sağa (Y) 265560 265569 259992 260027 260114 268070 268050 

Yukarı (X) 4526380 4525298 4525107 4528752 4531732 4531829 4526401 

 

B) Tahmin Edilen Bedel: 

 

ĠLÇE KÖYÜ 

ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

BEDEL 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ 

Ġzmit AkmeĢe 
4980,28 

hektar 
47.259,37 TL 1.418,00 TL 22.11.2016 15:10 
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9 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer : Kocaeli Yatırım Ġzleme Koordinasyon BaĢkanlığı, 

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Ġzmit/KOCAELĠ 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini, 

100,00 TL bedel karĢılığında satın almaları 

zorunludur. Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri 

mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı adresten 

alınabilir. 

  ġartname bedeli; Kocaeli Defterdarlığı veznesi veya 

Kocaeli Defterdarlığı Ziraat Bankası Ġzmit ġubesi 

IBAN:TR07 000 1000 163 00001 000 5597 nolu 

hesaba yatırılacaktır. 

10 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Kocaeli Yatırım Ġzleme Koordinasyon BaĢkanlığı, 

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

  Körfez Mah. Ankara Karayolu Cad. No: 129 Ġzmit/ 

KOCAELĠ 

b) Yapılacağı Tarih : 22.11.2016 Salı günü 

c) Usulü : 2886 sayılı D.Ġ.Kanunun 45. maddesine göre Açık 

Teklif Artırma Usulü 

11 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Kocaeli Yatırım Ġzleme Koordinasyon BaĢkanlığı, 

Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları 

Müdürlüğü Toplantı Salonu Ġzmit/KOCAELĠ 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 22.11.2016 Salı günü 

  3282685 Ruhsatlı saha için saat: 14:00 

  3329426 Ruhsatlı saha için saat: 14:10 

  3329415 Ruhsatlı saha için saat: 14:20 

  3329414 Ruhsatlı saha için saat: 14:30 

  3329420 Ruhsatlı saha için saat: 14:40 

  3290757 Ruhsatlı saha için saat: 14:50 

  3329422 Ruhsatlı saha için saat: 15:00 

  3329421 Ruhsatlı saha için saat: 15:10 
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12 - Ġhaleye Katılma Belgeleri: 

Ġhaleye Katılacaklar aĢağıdaki belgeleri komisyona sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası 

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1- Yıl içerisinde alınmıĢ ikametgah ilmuhaberi 

2- Noter tasdikli imza beyannamesi 

3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1- Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı 

vergi levhası 

d) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kocaeli Yatırım Ġzleme Koordinasyon BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür 

Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

h) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu 

veya banka teminat mektubu 

ı) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

j) Vergi borcu yoktur yazısı 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, sıra numaralı alındılar 

karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

14 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf ile yapılacak müracaatlar ve 

postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

15 - Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 8984/1-1 
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GAYRĠMENKULLER SATILACAKTIR 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli Ġli, Karamürsel Ġlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 

ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taĢınmaz üzerinde bulunan A Bloklardaki 

125/44544 arsa paylı meskenler ve B Bloklardaki 95/44544 arsa paylı meskenler, Kocaeli Ġli, 

Ġzmit Ġlçesi, Gündoğdu Mahallesi, 485 ada, 1 parselde kayıtlı 26.834,00 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

üzerinde bulunan CA6 ve CA7 Bloklardaki 1/182 arsa paylı meskenler ile Kocaeli Ġli, Ġzmit 

Ġlçesi, Gazanfer Bilge Mahallesi, 1222 parselde kayıtlı 20.423,50 m² yüzölçümlü taĢınmaz 

üzerinde bulunan A Bloktaki 1449/196390 arsa paylı meskenler Sosyal Güvenlik Kurumu 

TaĢınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre açık artırma usulü ile satıĢı 

yapılacaktır. 

Kurumumuz 2886 Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satıĢ ihalesini yapıp 

yapmamakta tamamen serbesttir. SatıĢ ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp 

genel bilgi mahiyetindedir. 

Ġhaleye katılmak isteyenler, taĢınmazın Ġhale dokümanını, Kocaeli Sosyal Güvenlik Ġl 

Müdürlüğü‘nde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen 

ġartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara ―Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme 

yapma‖ talebiyle müracaatta bulunarak, ―Beyana Dayalı Tahsilat‖ menüsünden TCKN veya 

Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kocaeli Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü‘nden 

alınması zorunludur. 

Teminat olarak, Devlet Ġhale Kanunu ile Kamu Ġhale Kanununda belirtilen tedavüldeki 

Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve 

kuruluĢlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete‘de belirlenen günlük 

bedelleri üzerinden Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu 

senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. BaĢka teminatlar kabul edilmez. 

Teklif ve belgeler, satın alınmak istenilen gayrimenkulün ihale gününden bir önceki iĢ 

gününün mesai saati bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu, Kocaeli Ġl Müdürlüğü, Ömerağa 

Mahallesi ġehabettin Bilgisu Caddesi No: 73 Ġzmit / KOCAELĠ‘ne teslim edilecektir. Daha fazla 

bilgi almak isteyenler Kuruma ait; 0 262 322 61 12 - 13‘den 123 ve 231 (dahili) veya 0 312 585 61 43 / 

0 312 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler. 

Ġhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iĢtirak edilir. Posta ve baĢka 

yöntemlerle ihaleye iĢtirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif 

olarak kabul edilir. Ġhale gün ve saatinden sonra Ġdareye ulaĢan teklif ve belgeler değerlendirmeye 

alınmaz. 
 

KOCAELĠ ĠLĠNDE KAYITLI SATIġ ĠHALESĠ YAPILACAK OLAN GAYRĠMENKULLER 

Mesken No Günü Saati 

ġartname 

Bedeli (TL) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

(KDV Hariç) 

Teminat 

Tutarı (TL) 

A1 / 1 28/11/2016 09:00 150,00 120.000,00 6.000,00 

A1 / 2 28/11/2016 09:15 150,00 110.000,00 5.500,00 

A1 / 3 28/11/2016 09:30 150,00 110.000,00 5.500,00 

A5 / 2 28/11/2016 09:45 150,00 110.000,00 5.500,00 
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Mesken No Günü Saati 

ġartname 

Bedeli (TL) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

(KDV Hariç) 

Teminat 

Tutarı (TL) 

A5 / 6 28/11/2016 10:00 150,00 120.000,00 6.000,00 

A5 / 10 28/11/2016 10:15 150,00 120.000,00 6.000,00 

A6 / 1 28/11/2016 10:30 150,00 120.000,00 6.000,00 

A6 / 2 28/11/2016 10:45 150,00 110.000,00 5.500,00 

A6 / 3 28/11/2016 11:00 150,00 110.000,00 5.500,00 

A6 / 6 28/11/2016 11:15 150,00 120.000,00 6.000,00 

A6 / 7 28/11/2016 11:30 150,00 120.000,00 6.000,00 

A6 / 10 28/11/2016 11:45 150,00 120.000,00 6.000,00 

A7 / 2 28/11/2016 13:30 150,00 110.000,00 5.500,00 

A7 / 3 28/11/2016 13:45 150,00 110.000,00 5.500,00 

A7 / 6 28/11/2016 14:00 150,00 120.000,00 6.000,00 

B1 / 6 28/11/2016 14:15 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 7 28/11/2016 14:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 10 28/11/2016 14:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 14 28/11/2016 15:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 18 28/11/2016 15:15 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 22 28/11/2016 15:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 26 28/11/2016 15:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 30 28/11/2016 16:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B1 / 31 29/11/2016 09:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 2 29/11/2016 09:15 150,00 85.000,00 4.250,00 

B2 / 6 29/11/2016 09:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 7 29/11/2016 09:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 11 29/11/2016 10:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 14 29/11/2016 10:15 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 18 29/11/2016 10:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 22 29/11/2016 10:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 23 29/11/2016 11:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 26 29/11/2016 11:15 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 27 29/11/2016 11:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 30 29/11/2016 11:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B2 / 32 29/11/2016 13:30 150,00 97.000,00 4.850,00 

B3 / 3 29/11/2016 13:45 150,00 85.000,00 4.250,00 

B3 / 6 29/11/2016 14:00 150,00 92.000,00 4.600,00 
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Mesken No Günü Saati 

ġartname 

Bedeli (TL) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

(KDV Hariç) 

Teminat 

Tutarı (TL) 

B3 / 10 29/11/2016 14:15 150,00 92.000,00 4.600,00 

B3 / 12 29/11/2016 14:30 150,00 97.000,00 4.850,00 

B3 / 14 29/11/2016 14:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B3 / 18 29/11/2016 15:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B3 / 26 29/11/2016 15:15 150,00 92.000,00 4.600,00 

B3 / 30 29/11/2016 15:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 2 29/11/2016 15:45 150,00 85.000,00 4.250,00 

B4 / 6 29/11/2016 16:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 7 30/11/2016 09:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 8 30/11/2016 09:15 150,00 97.000,00 4.850,00 

B4 / 10 30/11/2016 09:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 12 30/11/2016 09:45 150,00 97.000,00 4.850,00 

B4 / 14 30/11/2016 10:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 16 30/11/2016 10:15 150,00 97.000,00 4.850,00 

B4 / 18 30/11/2016 10:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 22 30/11/2016 10:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 26 30/11/2016 11:00 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 28 30/11/2016 11:15 150,00 97.000,00 4.850,00 

B4 / 30 30/11/2016 11:30 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 31 30/11/2016 11:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B4 / 32 30/11/2016 13:30 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 1 30/11/2016 13:45 150,00 92.000,00 4.600,00 

B5 / 5 30/11/2016 14:00 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 8 30/11/2016 14:15 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 12 30/11/2016 14:30 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 13 30/11/2016 14:45 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 16 30/11/2016 15:00 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 17 30/11/2016 15:15 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 20 30/11/2016 15:30 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 24 30/11/2016 15:45 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 25 30/11/2016 16:00 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 28 01/12/2016 09:00 150,00 97.000,00 4.850,00 

B5 / 29 01/12/2016 09:15 150,00 97.000,00 4.850,00 
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Mesken No Günü Saati 

ġartname 

Bedeli (TL) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

(KDV Hariç) 

Teminat 

Tutarı (TL) 

B5 / 32 01/12/2016 09:30 150,00 97.000,00 4.850,00 

1222-A1/1 01/12/2016 09:45 150,00 140.000,00 7.000,00 

1222-A1/2 01/12/2016 10:00 150,00 151.000,00 7.550,00 

1222-A1/3 01/12/2016 10:15 150,00 120.000,00 6.000,00 

1222-A1/4 01/12/2016 10:30 150,00 120.000,00 6.000,00 

1222-A1/5 01/12/2016 10:45 150,00 128.000,00 6.400,00 

1222-A1/6 01/12/2016 11:00 150,00 128.000,00 6.400,00 

1222-A1/7 01/12/2016 11:15 150,00 139.000,00 6.950,00 

1222-A1/8 01/12/2016 11:30 150,00 139.000,00 6.950,00 

1222-A1/11 01/12/2016 11:45 150,00 197.000,00 9.850,00 

1222-A1/12 01/12/2016 13:30 150,00 197.000,00 9.850,00 

1222-A2/1 01/12/2016 13:45 150,00 140.000,00 7.000,00 

1222-A2/2 01/12/2016 14:00 150,00 151.000,00 7.550,00 

1222-A2/3 01/12/2016 14:15 150,00 125.000,00 6.250,00 

1222-A2/4 01/12/2016 14:30 150,00 125.000,00 6.250,00 

1222-A2/5 01/12/2016 14:45 150,00 139.000,00 6.950,00 

1222-A2/6 01/12/2016 15:00 150,00 139.000,00 6.950,00 

1222-A2/9 01/12/2016 15:15 150,00 197.000,00 9.850,00 

1222-A2/10 01/12/2016 15:30 150,00 197.000,00 9.850,00 

1222-A3/1 01/12/2016 15:45 150,00 140.000,00 7.000,00 

1222-A3/2 01/12/2016 16:00 150,00 151.000,00 7.550,00 

1222-A3/3 02/12/2016 09:00 150,00 120.000,00 6.000,00 

1222-A3/4 02/12/2016 09:15 150,00 120.000,00 6.000,00 

1222-A3/5 02/12/2016 09:30 150,00 128.000,00 6.400,00 

1222-A3/6 02/12/2016 09:45 150,00 128.000,00 6.400,00 

1222-A3/7 02/12/2016 10:00 150,00 139.000,00 6.950,00 

CA6/23 02/12/2016 10:15 150,00 105.000,00 5.250,00 

CA7/20 02/12/2016 10:30 150,00 105.000,00 5.250,00 

CA7/23 02/12/2016 10:45 150,00 105.000,00 5.250,00 

CA7/26 02/12/2016 11:00 150,00 110.000,00 5.500,00 

* Resmi Gazete‘nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 

sayılı ĠĢ Kanunu Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması ile 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun‘un 27. maddesine istinaden KDV‘den 

muaftır. 9677/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aĢağıda bölümleri/anabilim dalları - 

programları ile unvan ve koĢulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine 

göre öğretim üyeleri alınacaktır.  

BaĢvurular ilgili Birimlere Ģahsen yapılacak olup, posta ile yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir.  

Ġlan ile ilgili tüm bilgiler Üniversitemiz http://www.siirt.edu.tr/ adresinde yer almaktadır. 

Duyurulur. 

 

BĠRĠM BÖLÜM 

ANABĠLĠM 

DALI ÜNVAN DERECE ADET AÇIKLAMA 

Ġ.Ġ.B.F. 

ĠġLETME ĠġLETME PROFESÖR 1 1 

 

ĠġLETME ĠġLETME YRD. DOÇ. 5 1 

 

FEN 

EDEBĠYAT 

FAKÜLTESĠ 

BĠYOLOJĠ 

GENEL 

BĠYOLOJĠ 

DOÇENT 1 1 

Sulu çözeltiden ilaç etken 

maddelerinin sucul bitkilerle 

giderimi konusunda çalıĢmıĢ 

olmak. 

MÜH. MĠM. 

FAKÜLTESĠ 

MĠMARLIK MĠMARLIK YRD. DOÇ. 5 1 

 

 9860/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

TransAtlantic Turkey Ltd. ġti. ile Selsinsan Petrol Maden Turizm Organizansyon Sanayi 

ve Tic. Ltd. ġti‘nin ġırnak, Mardin illerinde müĢtereken sahip bulundukları AR/SEL-TAT/4642 

hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 10.10.2016 tarihinde sona ermiĢtir. 

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

yazılı Ģirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüĢ 

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

Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Ģirketlerin teminatından karĢılanabilmesi için ilgililerin 

bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleĢmiĢ bir karar alıp 

Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. 9827/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.13/97 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 ĠZMĠR 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Göktepe Mevkiinde iĢ makineleri ile çalıĢma yapıldığı, 

çalıĢma yapılan alanın yakınında Tümülüs olduğu düĢünülen tepede kaçak kazıların yer aldığı 

belirtilen Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 03.05.2016 tarihli ve 1920 sayılı 

yazısı, kaçak kazı çukurlarına iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 27.05.2016 tarihli ve 6736 sayılı kararı, Manisa Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 29.06.2016 tarihli ve E.8187 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 29.06.2016 tarihli ve E.423647 sayılı yazısı, Kültür Ve 

Turizm Bakanlığı Yatırım ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 12.07.2016 tarihli ve 127209 sayılı 

yazısı, Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 28.07.2016 tarihli ve 3131 sayılı 

yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 01.08.2016 tarihli ve E.181654 

sayılı yazısı, Orman Genel Müdürlüğü Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Akhisar Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü‘nün 25.08.2016 tarihli ve E.1895186 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 21.09.2016 tarihli ve 618861 sayılı 

yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 13.10.2016 tarih ve 1006 sayı ile 

Müdürlük evrakında kayıtlı rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Göktepe Mevkiinde bir kısmı 969 parsel numaralı 

taĢınmazda bulunan tümülüsün karar eki 1/5000 ölçekli kadastral paftada sınırları gösterildiği 

Ģekli ile 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169 

 

 



Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171 

 

 
 9722/1-1 



Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.12/419 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016-294 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016-7043 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Menemen ilçesi, Koyundere mahallesinde, Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 

arazisinde Kurulumuz üyelerince yapılan yerinde inceleme esnasında arkeolojik veriye 

rastlanıldığından, 3.(Üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline yönelik olarak Kurul 

Müdürlüğünce gerekli çalıĢmanın yapılarak sonuçlarının Kurulumuza iletilmesine dair Ġzmir 2 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 12.03.2015 tarihli ve 4939 sayılı kararı 

gereği Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleĢtirilen çalıĢma sonucunda tespiti yapılan alana 

iliĢkin, 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda Kurul 

Müdürlüğünün 07.01.2016 tarihli ve 61 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; 

Ġzmir Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 15.01.2016 tarihli ve E.1982-05719736 sayılı 

yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü‘nün 20.01.2016 tarihli ve 14086 sayılı yazısı, DSĠ 2. 

Bölge Müdürlüğü‘nün 23.01.2016 tarihli ve 50747 sayılı yazısı ve eki, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 25.01.2016 tarihli ve 14902 sayılı yazısı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 26.01.2016 tarihli ve 

E.403090 sayılı yazısı ve eki, TEĠAġ 3. Bölge Müdürlüğü ĠnĢaat Emlak Müdürlüğü‘nün 

01.02.2016 tarihli ve E.10963 sayılı yazısı, Menemen Kaymakamlığı Ġlçe Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nün 11.02.2016 tarihli ve 529-E.944 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü‘nün 16.02.2016 tarihli ve 364-1356 sayılı yazısı ve ekleri, Ege Tarımsal 

AraĢtırma Enstitüsü Müdürlüğü‘nün 23.02.2016 tarihli ve 756-99-000180 sayılı yazısı ve eki, 

Menemen Belediye BaĢkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü‘nün 11.03.2016 tarihli ve 501-40-2993 

sayılı yazısı ve konuya iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 27.09.2016 tarih 

ve 914 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Menemen ilçesi, Koyundere mahallesinde, Ege Tarımsal AraĢtırma Enstitüsü 

arazisinde bulunan alanın, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları ve köĢe nokta 

koordinatları gösterildiği Ģekilde 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki 

sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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 17.01.90 

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2016 / 160 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.10.2016 /3280 Küçükkuyu/Ayvacık/Ç.KALE 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Kozlu Köyü Mevkiinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulu‘nun 27.12.1992 gün ve 2901 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilerek 1/25000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle sit sınırları belirlenen, Bakanlığımız 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‘nün 24.10.2002 tarih ve 12447 sayılı 

yazısı ile sit sınırlarının incelenmesi ve sonucundan bilgi verilmesi istenen, Müze Müdürlüğü‘nün 

02.03.2005 tarih ve 152 sayılı yazısı ekinde iletilen belgelerin değerlendirilmesi sonucunda 

Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 26.05.2005 tarih ve 963 sayılı 

kararıyla ―…Lamponia Antik Kentinin sit alanı geniĢletilmesi talebinin, önerilen sit alanı 

sınırlarının kadastral haritalara iĢlenerek Kurulumuza sunulduktan sonra 

değerlendirilebileceğine…‖ yönünde karar alınan, Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü‘nce sit haritalarının sayısallaĢtırılarak güncellenmesi istenen, Çanakkale Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan irdeleme sonucu hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 28.12.2015 tarih ve 2741 sayılı kararıyla Lamponia Antik Kenti‘nin devamı olan 

alanların ve Ġnönü Yaylası Mevkiinde tespit edilen kaya mezarının da tescil iĢlemlerinin 

baĢlatılması, antik yolların sit alanı içine alınması, mevcut I. derece arkeolojik alanı sınırlarının 

öneri I. derece arkeolojik sit alanı etrafında kalan kısımlarının da korumaya yönelik olarak 3. 

derece arkeolojik sit alanı olarak değiĢtirilmesi ve buna göre hazırlanacak 1/5000 ölçekli öneri sit 

haritasının Kurula iletilmesi istenen karar gereği hazırlanan uzman raporu okundu, ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Kozlu Köyü Mevkiinde bulunan Lamponia Antik Kentine 

yönelik Kurulumuzun 28.12.2015 tarih ve 2741 sayılı kararı ile sit haritasının sayısallaĢtırılması 

çalıĢmaları kapsamında; 

- Mevcut sit alanı dıĢında bulunan Lamponia Antik Kentinin uzantısı olan alanın I. derece 

arkeolojik sit alanı ve etrafında belirlenen 100 m.lik korunma alanının sit bütünlüğü düĢünülerek 

III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, 

1/25000 ölçekli haritadaki sit sınırının topografik durum ve parsel sınırları dikkate 

alınarak aktarımı yapılan 1/5000 ölçekli sit haritası ve tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

Kozlu Köyündeki antik yolların I. derece arkeolojik sit alanında bulunduğu, Büyükhusun 

Köyünün kuzeyindeki taĢ döĢeli yolun antik yolla bağlantısı bulunmadığı anlaĢıldığından söz 

konusu yolların sit alanı içine alınmasına gerek olmadığına,  

Lamponia Antik Kenti sit irdeleme çalıĢmaları kapsamında Sazlı Köyü, Ġnönü Yaylası 

mevkiinde tespit edilen kaya mezarının bulunduğu alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tesciline, hazırlanan 1/2000 ölçekli sit haritası ve tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

I. ve III. derece arkeolojik sit alanları için geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢullarının ―Koruma 

Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar her türlü fiziki ve inĢai müdahale öncesi Koruma Kurulunun 

izninin alınmasına‖ olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 149 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 2299 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, DiĢli Köyü, sit alanı dıĢında, Mülkiyeti Maliye adına kayıtlı, 

tapunun 151 ada 243 parselinde yer alan "Tepe YerleĢiminin", 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin, Yozgat Valiliği‘nin (Müze Müdürlüğü) 13.06.2016 gün ve 

897 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.07.2016 

gün ve 1089 sayılı yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel 

Müdürlüğünün 05.08.2016 gün ve 141769 sayılı yazıları, Kayseri Valiliği, Çevre ve Ģehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 20.07.2016 gün ve 045 sayılı kurum görüĢ yazıları; Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 11.10.2016 tarih ve 4220 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

raportörünün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, DiĢli Köyü, sit alanı dıĢında, Mülkiyeti Maliye adına kayıtlı, 

tapunun 151 ada 243 parselinde yer alan "Tepe YerleĢiminin"; 2863 sayılı yasa kapsamına giren 

özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki sit fiĢi üzerindeki kadastral haritada ve 1/25000 ölçekli 

koordinatlı harita üzerinde gösterildiği Ģekli ile 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilme isteminin uygun olduğuna; kararımız eki kadastral haritada da görüleceği üzere 151 ada 

243 parselin bir kısmının 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna iliĢkin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―Ģerhin‖ ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu alanda yapılan kaçak kazılar 

nedeniyle sorumlular hakkında yasal iĢlem baĢlatılmasına, kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu 

anlaĢılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi halinde yerel yönetimler 

tarafından Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde 

can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin ilgililerince alınmasına sit alanında Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 3. derece arkeolojik sitlere 

iliĢkin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının geçerli olduğuna, alana iliĢkin ilgili 

kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 149 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 2286 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kızık Mahallesi, sit alanı dıĢında, 5616 ada, 37 parselde 

bulunan, mülkiyeti Kızık Köyü Tüzel KiĢiliği adına kayıtlı camii ve 5663 ada, 1 parselde bulunan 

mülkiyeti Kocasinan belediyesine ait çeĢme niteliğindeki taĢınmazın korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı‘nın 

11.05.2016 gün ve 120-130/7189 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline iliĢkin Kayseri 

Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 19.08.2016 gün ve 2444 sayılı yazıları, Kayseri 

Kocasinan Belediyesinin 01.02.2015 gün ve 1443 sayılı yazıları, Kocasinan Kaymakamlığının 

19.08.2016 gün ve 5111 sayılı yazıları, Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 02.09.2016 gün 

ve 12475 sayılı görüĢ yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 05.08.2016 

tarih ve 3479 sayılı raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Kızık Mahallesi, sit alanı dıĢında, 5616 ada, 37 parselde 

bulunan, ―Cami‖ ve 5663 ada, 1 parselde bulunan ―ÇeĢme‖ niteliğindeki taĢınmazların 2863 

sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle, korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine ve yapı grubunun ―I. grup‖ olarak belirlenmesi, ayrıca koruma 

alanının kararımız eki kadastral harita üzerinde iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, koruma alanı 

sınırı içerisinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama için kurulumuzdan izin alınmasına, 

kararımız eki 1/1000 ölçekli harita üzerinde belirlenmiĢ olan ve koruma alanı sınırları içerisinde 

kalan parsellere ―korunma alanı‖ Ģerhinin, taĢınmaz kültür varlıklarının (Cami ve ÇeĢme) 

bulunduğu 5616 ada, 37 parsel ile 5663 ada, 1 parsele de ―1. grup korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı Ģerhinin verilmesi ve Ģerh verildiğine iliĢkin belgelerin Bölge Kurul Müdürlüğüne 

iletilmesine, tescil iĢlemlerinin ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin 

Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ doğrultusunda ilgili kurumlar tarafından yapılması 

gerektiğine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2280 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Ocaklı Köyü, sit alanı dıĢında, özel mülkiyet ve Maliye 

(kadastro harici taĢlık alan) adına kayıtlı, tapunun 668,669 parsellerinde yer alan "Çanaktepe 

YerleĢimi ve 2 adet Tümülüsün", I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi istemine 

iliĢkin, Yozgat Valiliği‘nin (Müze Müdürlüğü) 13.06.2016 gün ve 898 sayılı yazısı, konuya 

iliĢkin Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 03.08.2016 gün ve 1130 sayılı 

yazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 05.08.2016 gün 

ve 141110 sayılı yazıları, Kayseri Valiliği, Çevre ve Ģehircilik Ġl Müdürlüğünün 21.07.2016 gün 

ve 045 sayılı kurum görüĢ yazıları; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 26.09.2016 

tarih ve 4024 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Ocaklı Köyü, sit alanı dıĢında, özel mülkiyet ve Maliye 

(kadastro harici taĢlık alan) adına kayıtlı, tapunun 668,669 parsellerinde yer alan "Çanaktepe 

YerleĢimi ve 2 adet Tümülüsün"; 2863 sayılı yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 

kararımız eki sit fiĢi üzerindeki kadastral haritada ve 1/25000 ölçekli koordinatlı harita üzerinde 

gösterildiği Ģekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilme isteminin uygun olduğuna; 

kararımız eki kadastral haritada da görüleceği üzere 668, 669 parsellerin bir kısmının I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olduğuna iliĢkin tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Ģerhin‖ ilgili kurumlarca 

verilmesine, sit alanında Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında 

belirtilen I. derece arkeolojik sitlere iliĢkin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle sorumlular hakkında yasal 

iĢlem baĢlatılmasına, kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurların adli makamlar tarafından 

uygun görülmesi halinde yerel yönetimler tarafından Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasına, bu arada geçecek süre içerisinde can ve mal güvenliği için gerekli önlemlerin 

ilgililerince alınmasına, alana iliĢkin ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 

 
 9712/3/1-1 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2276 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Selimli Köyünde bulunan köy odasının 2863 sayılı Yasa 

kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuzun 27.05.2016 gün ve 2127 sayılı kararı gereği 

Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fiĢinin ekte gönderildiği gereğinin 

yapılması hususunda Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 

31.05.2016 gün ve 841 sayılı yazısı, taĢınmazın tesciline iliĢkin görüĢleri içeren Yozgat Valiliği, 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 24.06.2016 gün ve 961 sayılı yazı ile 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 03.08.2016 tarih ve 

3433 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;  

Yozgat ili, Sarıkaya Ġlçesi, Selimli Köyünde ve sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 165 

ada, 3 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı Köy Odası‘nın, 2863 sayılı yasanın 

6.maddesi kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili 

hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taĢıması nedeniyle korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ―1.grup‖ olarak belirlenmesine, 

yapıya yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada iĢaretli alanın koruma alanı olarak 

belirlenmesine, koruma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 147 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2274 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, AĢağıkarahacılı Köyünde Yozgat Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespiti yapılan Köy Odasının tescil edilmesi için hazırlanan belgelerin ekte 

gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze 

Müdürlüğü‘nün 28.04.2016 gün ve 655 sayılı yazısı, taĢınmazın tesciline iliĢkin görüĢleri içeren 

Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 23.06.2016 gün ve 949 

sayılı, Yozgat Valiliği, Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 23.06.2016 

gün ve E.5973 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 03.08.2016 tarih ve 3433 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda;  

Yozgat ili, Sorgun ilçesi, AĢağıkarahacılı Köyünde ve sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 

48 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı Köy Odası‘nın, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında 

yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taĢıması nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ―1.grup‖ olarak belirlenmesine, yapıya 

yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretli alanın koruma alanı olarak 

belirlenmesine, koruma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 146 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.09.2016 - 2255 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Bünyan Ġlçesi, Doğanlar Mahallesi, KayabaĢ Mevkiinde, tapunun 496 ada, 96-

97 parsellerinde gerçekleĢtirilen kurtarma kazısına iliĢkin Kayseri Müze Müdürlüğü‘nün 

17.05.2016 tarih ve 443 sayılı yazısı ekinde alınan bilgi ve belgelerin ekte gönderildiği gereğinin 

yapılması hususunda Kayseri Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 24.05.2016 gün ve 

1667 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 

21.06.2016 gün ve E.5057, Kayseri Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 24.06.2016 gün 

ve 2014, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 11.07.2016 

gün ve E.424092, Bünyan Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 18.07.2016 

gün ve 1281, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 

20.07.2016 gün ve 132102 sayılı kurum görüĢ yazıları; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 27.09.2016 tarih ve 4046 sayılı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri Ġli, Bünyan Ġlçesi, Doğanlar Mahallesi, KayabaĢ Mevkiinde bulunan, tapunun 496 

ada, 95, 96, 97, 100 parsel numarasında özel mülkiyet ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı 

taĢınmazlar üzerinde yer alan, kararımız eki sit fiĢinde 1/1000 ölçekli harita üzerinde sınırları 

koordinatlı olarak iĢaretlenen ―Yapı Kalıntısı (Kilise) ve Kaya Mezarlar‘‘ının, 2863 sayılı Kanun 

kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, sit fiĢi üzerindeki 1/1000 ölçekli harita da görüleceği üzere, Doğanlar Mahallesi, 496 

ada; 96 ve 97 parselin tamamının 496 ada, 95 ve 100 parselin ise bir kısmının tapu kütüğü 

beyanlar hanesine I. derece Arkeolojik Sit alanı olduğuna dair ―Ģerhin‖ ilgili kurumlarca 

verilmesine, tescil iĢlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili 

Hakkında Yönetmelik‖ gereği ilgili kurumlar tarafından iĢlem yapılmasına ve bu alanda geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım 

KoĢullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar 

Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016 - 149 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016 - 2294 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, KöprübaĢı Mahallesinde, mülkiyeti Kamu Orta Malı olan 1977 

nolu Mera Vasıflı taĢınmaz üzerinde tespit edilen ―Ekrek Tümülüsleri‖nin (2 adet) 2863 sayılı 

Kanun kapsamında değerlendirilmesi istemine iliĢkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörlerinin 27.05.2016 tarih ve 2484 sayılı dosya inceleme raporu, konuya iliĢkin Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 24.06.2016 tarih, 422817; 

Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının 27/06/2016 tarih, 173-184/9516; Kayseri Valiliği, Ġl 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 09/06/2016 tarih, 7290; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 16/06/2016 tarih, 114616; Kayseri Valiliği, Yatırım 

Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığının 03/06/2016 tarih, E.9312; Kayseri Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 06/06/2016 tarih, 1824; Kayseri Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 03/06/2016 tarih, E.4466 sayılı görüĢ yazıları okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, KöprübaĢı Mahallesinde, mülkiyeti Kamu Orta Malı olan 1977 

nolu Mera Vasıflı taĢınmaz üzerinde tespit edilen ―Ekrek Tümülüsleri‖nin (2 adet) 2863 sayılı 

yasa kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/5000 ve 1/25000 ölçekli 

haritalarda koordinatlı olarak belirlenen Ģekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, hazırlanan sit fiĢinin uygun olduğuna, 1977 nolu parselin Mera vasıflı olması 

nedeniyle parselin sit alanı sınırları dıĢında kalan kısımlarında mera vasfının devam etmesinde 

2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, sit alanı içinde Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna, ilgili kurumlar tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanmasına 

karar verildi. 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209 

 

 



Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 

 
 9719/1-1 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 



Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 

 
 9720/1-1 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213 

 

 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215 

 



Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217 

 



Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 

 



8 Kasım 2016 – Sayı : 29882 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 
 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 8 Kasım 2016 – Sayı : 29882

Sayfa

1

2

4
5

6
7
8

9
10
11

12

13

17

17
19
43

63
65

90
90
91

91

101

102
106
106

107
117

129
130
165

213

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

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/9371 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında, Birliğin Kültürel ve Yaratıcı Sektörlere

Yönelik ‘Yaratıcı Avrupa’ Programına Türkiye Cumhuriyeti’nin Katılımı ve ‘Yaratıcı
Avrupa’nın Medya Alt Programı Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında
İşbirliği Yapılması Hakkında Anlaşmanın 31/12/2016 Cumartesi Günü Saat 24:00 İtibarıyla
Feshedilmesi Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9436 Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin

(b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kalkınma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Maliye Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
–– Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Gümrük İdarelerince Tahsil Edilen Bandrol Ücretlerinin Bütçeye Gelir Kaydedilmesi ve Bakanlık Harcama

Birimlerince Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik
–– Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliği
— Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/50)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/51)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/52)
— Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2016 Yılı Yaş Çay

Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/44)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-4 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-6 Sayılı Kararı ile Eki Depolama

Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-7 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/11/2016 Tarihli ve 6574-8 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/171, K: 2016/164 Sayılı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 2/11/2016 Tarihli ve E: 2016/172, K: 2016/165 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük

Değerleri


