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YÖNETMELİKLER

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

AVANS VERME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürlüğünün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde avans verme ve mahsup iş ve işlem-

lerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Mü-

dürlüğünün; 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 4/1/2002 ta-

rihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kap-

samında yapacağı alımlarda avans verme ve mahsup işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Esas Sözleş-

mesinin 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İdare: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

b) Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

c) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek

hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim,

fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hiz-

metlerini, faaliyet konusu ile ilgili her türlü raylı taşıt imalâtı, onarımı, modernizasyonu, montaj

ve demontajına yönelik her nevi taşeron hizmetleri, vagon ve alan temizliği, gümrükleme, da-

nışmanlık, plan, proje, etüt, tasarım, mühendislik taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralan-

masını ve benzeri diğer hizmetleri,

ç) Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, köprü, tünel, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı,

haberleşme ve enerji nakil hattı, enerji santrali, toprak ıslahı, taşkın koruma gibi her türlü inşaat

işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon,

çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,
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d) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi veya doğrudan alım

yöntemiyle kendisine sipariş verilen tedarikçiyi,

e) İstekli: Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri için teklif veren tedarikçi, hizmet

sunucusu veya yapım müteahhidini,

f) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren veya mal alımının yapıldığı gerçek veya

tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

g) Hizmet sunucusu: Hizmet alımı ihalesine teklif veren veya hizmet alımının yapıldığı

gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ğ) Yapım müteahhidi: Yapım işi ihalesine teklif veren veya yapım işi alımının yapıldığı

gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) Ortak girişim: Mal veya hizmet alımlarına veya yapım işi alımlarına teklif vermek

için birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş or-

taklığı veya konsorsiyumları,

ı) İhale: 4734 sayılı Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım

işlerinin ve 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Vagon Sa-

nayii Anonim Şirketi'nin (Tüvasaş Genel Müdürlüğü) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g

Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeli-

ğinde yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları için istekliler arasından seçilecek birisi

üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması

ile tamamlanan işlemleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Avans Verme ve Sözleşme Devri

Mal alımlarında avans verme

MADDE 5 – (1) Mal alımına konu olan işin özel imalat süreci gerektirmesi koşuluyla,

sözleşmenin yürütülmesi için gerekli olan ekipman, tesis, hammadde, yarı mamul veya mamul

niteliğinde malzeme temini ve bunların nakliyesi gibi benzeri giderler için, idarece avans verilip

verilmeyeceği hususu, verilecekse şartları ve miktarı idari şartnamede ve sözleşmede belirti-

lir.

(2) Sözleşmenin imzalanmasından sonra, yüklenicinin yazılı isteği üzerine, verilecek

avansla aynı miktarda ve kesin teminat mektubu ile aynı süreli, Kamu İhale Kurumu tarafından

belirlenen kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (g) bendi çerçevesinde yapılacak mal alımlarında da idarenin belirle-

miş olduğu kapsam ve şekle uygun avans teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç

edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında

avans verilebilir.
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(3) Yüklenicilere sözleşme tutarının %30'una kadar avans verilebilir. Bu oranın üzerinde

avans verilmesini zorunlu kılan durumlarda; Yönetim Kurulu Kararı ile aşan kısım için T.C.

Merkez Bankasının avans işlemlerine uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz alınmak kaydıyla

sözleşme tutarının %50'sini aşmamak üzere belirlenecek oranda avans verilebilir.

(4) Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvuruda bu avansı birinci

fıkrada belirtilen amaca uygun olarak kullanacağını, ayrıca avansı tahsis edeceği hususlara ait

miktar ve tutarları ve itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi

şarttır.

(5) Yüklenici aldığı bu avansı, bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretleri

ve benzeri geçerli belgeleri 10 gün içinde İdareye verir.

(6) İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi ya da

birinci fıkrada belirtilen sürede harcama belgelerini İdareye sunmaması hallerinde, mahsubu

yapılmamış avansı veya bakiyesini bu halleri takip eden ilk hakedişten defaten kesmeye, bu

yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman

yetkilidir.

(7) Hangi sebeple olursa olsun avansın zamanında verilmemesinden dolayı yüklenici,

İdareden hiçbir şekilde süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunamaz.

(8) Avans mahsup oranının, avans verilme oranından en az %50 oranında fazla olacağı

sözleşmede belirtilir.

(9) Mahsup işlemi, sözleşme bedeli esas alınarak hesaplanan her bir hakediş tutarından

avans mahsubu oranında kesinti yapılması suretiyle gerçekleştirilir ve mahsup edilen tutar

kadar avans teminatı iade edilir.

(10) Mahsup işlemlerinin sonunda avans bakiyesi kalmışsa, bu tutar son geçici hake-

dişten avans mahsup oranına bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde,

aradaki farkın yüklenici tarafından otuz gün içinde nakden ödenmemesi halinde avans teminatı

nakde çevrilerek mahsup edilir.

(11) İşin tasfiye edilmesi halinde yüklenici, tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün

içinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı tak-

dirde avans teminatı nakde çevrilmek suretiyle avans bakiyesi mahsup edilir.

(12) Verilen avans hiçbir şekilde başkalarına devir veya temlik edilemez.

(13) Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Hizmet alımlarında avans verme

MADDE 6 – (1) Hizmet alımına konu olan işin sözleşmesinin yürütülebilmesi için

ekipman, tesis, hammadde, yarı mamul veya mamul niteliğinde malzeme temini ve bunların

nakliyesi gibi benzeri giderleri gerektirmesi durumunda, İdarece avans verilip verilmeyeceği

hususu, verilecekse şartları ve miktarı idari şartnamede ve sözleşmede belirtilir.
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(2) Bu madde kapsamında avans verme işlemlerinde 5 inci maddenin birinci fıkrası ha-

riç diğer fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.

Yapım işlerinde avans verme

MADDE 7 – (1) Yapım işlerine ilişkin avans verme işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve

4735 sayılı Kanun hükümleri ve ilgili ihale dokümanları uygulanır.

Sözleşme devri

MADDE 8 – (1) Sözleşme devrinin yapılacağı durumlarda; İdarece henüz avans öden-

memişse, bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak avans teminatını ibraz etmesi ko-

şuluyla sözleşme devredilen yükleniciye yine bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun olarak

avans ödemesi ve avans mahsup işlemleri yapılır. Sözleşmenin yürütülmesi esnasında avans

ödemesinin yapılmasından sonraki bir aşamada sözleşme devrinin yapılacağı durumda, söz-

leşme devri yapacak yüklenicinin kendisinden mahsup edilmemiş avans tutarının tamamını

defaten İdareye ödemedikçe sözleşme devir işlemi yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi

Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN EKSPERLERİNİN GÖREV, YETKİ VE MESLEKÎ SORUMLULUKLARI

İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2008 tarihli ve 26766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün

Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yö-

netmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme

Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (g)

bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “Tütün tarımı ile uğraşan” iba-

resinden sonra gelmek üzere “ve çiftçi belgesine sahip” ibaresi eklenmiştir.

“b) Firma: Tütün mamulleri üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile

Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,”
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“d) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,”

“g) Tütün mamulleri: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya

kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme, burna çekme, emme ya da çiğneme

amaçlı tüm ürünleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ve istenilen

bilgi ve belgeleri” ibaresi “bir liste halinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikler ile çalışmaya yeni başlayan veya

işten ayrılan tütün eksperleri on beş iş günü içinde Kuruma bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki

“5237 sayılı Türk Ceza Kanununun” ibaresinin önüne “26/9/2004 tarihli ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “18/6/1927 ta-

rihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda” ibaresi “12/1/2011 tarihli ve 6100

sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Nicotiana tabacum türünden farklı bir şekilde; kendine özgü tekniklerle üretilen,

kırılan, kurutulan, alım ve satımı yapılan, işleme öncesi herhangi bir denkleme ve ambalajlama

yöntemi uygulanmayan Hasankeyf tipi tütünler için birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(3) 4733 sayılı Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması ön-

görülen işleri, birinci fıkra hükmüne aykırı olarak yetkisiz kişilere yaptıranlara aynı Kanunun

8 inci maddesinin beşinci fıkrası (b) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı

yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/1/2008 26766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/4/2012 28253
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Bursa Teknik Üniversitesinden:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitü-

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

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde yürü-

tülen yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime 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) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) kredisini,

b) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans-

üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü

için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Anabilim dalı kurulu: Anabilim veya anasanat dalının bilim veya sanat dalı başkan-

larından oluşan kurulu; anabilim veya anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kap-

sadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden

oluşan kurulu,

ç) Enstitü: Bursa Teknik Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü anabilim dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve

İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlandığı şekilde belirlenen başkanı,

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve ens-

titüde öğretim programları bulunan ve/veya ortak öğretim programı yürüten enstitü anabilim

dalı başkanlarından oluşan kurulu,

f) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

g) İkinci tez danışmanı: Tezli yüksek lisans ve doktora yapan öğrencinin tez konusunun

özelliği gereği danışman ve anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kuru-

lunca atanan ve nitelikleri Senato tarafından belirlenen kişileri,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kural-

lara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
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ı) Rektörlük: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,

j) Tez: Yüksek lisans tezini/doktora tezini,

k) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde reh-

berlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyelerini,

l) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ile İlgili Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili enstitü kurulunun önerisi, Senatonun ka-

rarı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

(2) Lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, Üniversitedeki bir bölüm veya anabilim dalından

değişik bir ad taşıyan, disiplinler arası bir enstitü anabilim dalı da birinci fıkrada belirtilen yön-

temle kurulabilir.

(3) Anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer yurt içi/yurt

dışı yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar açı-

labilir. Bu uygulama, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda ve ilkeler çerçevesinde, öğ-

retim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim

teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzak-

tan eğitim programları da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(5) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz

yüksek lisans programları birinci veya ikinci öğretim şeklinde açılabilir.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Lisansüstü öğretimi Türkçe, Türkçe-İngilizce veya İngilizce dillerinde

yapılır. Türkçe-İngilizce yürütülen programlarda öğrenciler, mezuniyet için gerekli toplam kre-

dilerinin en az %30'unu İngilizce verilen derslerden almak zorundadırlar. Değişim programları

çerçevesinde, eşdeğerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders

kapsamında değerlendirilir. Tez çalışmasının dili program dilidir.

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşulları

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru

koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne

bağlı olmak üzere, Senato tarafından belirlenir.

İlan ve değerlendirme

MADDE 8 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adları, başvurma ko-

şulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Söz ko-

nusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.
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(2) Lisansüstü programlara yapılan başvuruların değerlendirmesinde dikkate alınacak

kriterler ve bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından

farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek-

öğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora

programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulana-

bilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını

tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez ve lisansüstü not ortalamasına dâhil

edilmez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı

sıra ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisans-

üstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi

bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı

olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora

programı sürelerine dâhil edilmez.

(4) Lisansüstü programları kazanan adaylara uygulanacak bilimsel hazırlık programı

uygulama çerçevesi Senato tarafından belirlenir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartları,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim dalı başkanlığının 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. Özel öğrenci kabul koşulları ve ilgili diğer

hususlar Senato tarafından belirlenir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir

Üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, li-

sansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme

koşulları Senato tarafından belirlenir.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek tekno-

loji enstitüleri adına Üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma gö-

revlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden

sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler

ve ilgili birimde görevlendirilirler.
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Lisansüstü programlara kayıt, kayıt yenileme ve katkı payı

MADDE 14 – (1) Lisansüstü programları kazanan ve mezuniyetini belgeleyen adaylar,

ilanda belirtilen süre içinde Senato tarafından belirlenen belgelerle ilgili enstitüye başvurarak

kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde kayıt için başvurmayan veya

istenilen belgeleri eksik olan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Kesin kayıt süresi sonunda

kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa ye-

dek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

(2) Öğrenciler hangi aşamada olduğuna bakılmaksızın Senato tarafından her yarıyıl ba-

şında akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Ka-

yıtlarını yenilemeyenler derslere devam edemez, sınavlara giremez ve diğer öğrencilik hakla-

rından yararlanamazlar.

(3) Kayıt yenileme tarihinde katkı payı/öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrenciler,

kayıt yenileme süresi içinde ödeme yapmaları gerekmektedir.

(4) Öğrenciler, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez

dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Ders kayıtları ile ilgili diğer durumlar Senato tarafından belirlenir.

Derslerin açılması, derslerin seçimi ve ders görevlendirilmeleri

MADDE 15 – (1) Enstitü anabilim dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü

programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer

ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaş-

tırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-

leri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim

kurulu tarafından belirlenir.

(3) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders

programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Öğrenciler,

akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde alacakları derslere kaydo-

lurlar. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(4) Erasmus ve Farabi gibi ulusal veya uluslararası değişim programından yararlanan

öğrencilerin alacakları derslerin AKTS’leri ile bunların denkliği ilgili anabilim dalı başkanlı-

ğının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

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

dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Lisansüstü öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz.

Tez danışmanı atanması

MADDE 16 – (1) Enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kad-

rosunda bulunan bir tez danışmanını birinci yarıyılın başında enstitüye önerir. Tez danışmanı

enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.
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(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından

seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun

belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim ku-

rumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla

tez danışmanı gerektirdiği durumlarda danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi

doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kad-

rosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. Üniversite dışı kurumlarda ça-

lışan doktora derecesine sahip kişiler ders ve diğer eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilebi-

lirler.

(3) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamam-

lanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(4) Danışman değişikliği öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu, danışmanın,

enstitü anabilim dalı başkanının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(5) Kayıt olan öğrencilerin danışman atama işlemlerinin nasıl yapılacağı ve ilgili diğer

hususlar Senato tarafından belirlenir.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 17 – (1) Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunca tez danışmanı atan-

dığı tarihten başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğ-

rencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve enstitü yönetim kurulunun

öğrencinin mezuniyetine veya ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar sürdürülmek

üzere, danışmanın izinli ve raporlu olduğu tarihler dışında, güz yarıyılı başında kaydolan veya

ders kaydı yaptıran öğrenciler için bahar yarıyılı başlangıcına kadar, bahar yarıyılı başında kay-

dolan veya ders kaydı yaptıran öğrenciler için güz yarıyılı başlangıcına kadar, yarıyıl ve yaz

tatilleri de dâhil tüm yıl boyunca kesintisiz olarak devam etmek üzere kredisiz olarak açılır.

(2) Her öğrenci, açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır.

(3) Tez çalışmasının iki danışman tarafından yönetildiği durumlarda uzmanlık alan ders-

leri ilk danışman tarafından yürütülür.

(4) Üniversite mensubu olmayan danışmanlar için uzmanlık alan dersi açılamaz.

(5) Uzmanlık alan dersinin değerlendirilmesi ile ilgili hususlar Senato tarafından belir-

lenir.

Kredi sistemi

MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden der-

sin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının

toplamıdır.

(2) Derslerin AKTS’leri, öğrencinin bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade

eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğ-

renciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulunduru-

larak hesaplanır.

(3) AKTS kullanımı ile ilgili temel esaslar enstitü yönetim kurulu önerisiyle Senato ta-

rafından belirlenir.
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Ders saydırma

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt yapan öğrencilerin ders saydırma iş-

lemleri ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.

Derslere devam, sınavlar ve başarı koşulları

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, ders notları,

derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Senato, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için

gerekli ek başarı koşulları belirleyebilir.

Disiplin

MADDE 21 – (1) Lisansüstü öğrencileri, disiplin iş ve işlemlerinde; 18/8/2012 tarihli

ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yö-

netmeliği hükümlerine tabidir.

Kayıt dondurma

MADDE 22 – (1) Lisansüstü programlarda kayıt dondurma ile ilgili hususlar Senato

tarafından belirlenir.

İlişik kesme ve kayıt silme

MADDE 23 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda öğrencinin enstitü yönetim kurulu ka-

rarıyla enstitü ile ilişiği kesilir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası verilenler,

b) Kayıtlı bulunduğu enstitüye şahsen yazılı olarak başvuruda bulunanlar,

c) Yatay geçiş yolu ile ayrılanlar,

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

Öğretim Yönetmeliği kapsamında getirilmiş hükümler çerçevesinde ilişik kesme durumunda

olanlar.

Tez yazımı

MADDE 24 – (1) Tez yazımı ve çoğaltılması ile ilgili hususlar; Senato tarafından onay-

lanan tez yazım kılavuzunda belirtilir.

(2) Tezler, Senato tarafından belirlenen çerçevede Türkçe veya İngilizce yazılır.

Mezuniyet için yayın koşulu

MADDE 25 – (1) Lisansüstü öğrencilerin mezuniyeti için yayın koşulu ile ilgili hu-

suslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma

yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yete-

neğini kazanmasını sağlamaktır.
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Ders yükü

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez

çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans prog-

ramı bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi

dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesin-

deki diğer lisansüstü programlardan ders alabilir. Ayrıca danışmanın önerisi, enstitü anabilim

dalı başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim ku-

rumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı için diğer ders yükü durumları Senato tarafından be-

lirlenir.

Süre

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem

için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda

tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini

başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde öngörülen başarı koşullarını/ölçütlerini ye-

rine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savun-

masına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrencilerin du-

rumları Senato tarafından belirlenir.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 29 – (1) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu en geç ikinci

yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye önerilir. Tez konusu enstitü

yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Tez aşamasında konu değişikliği söz konusu olması halinde danışmanın gözetiminde

belirlenen yeni tez konusu anabilim dalı başkanlığının teklifiyle enstitüye sunulur ve yönetim

kurulunca karara bağlanır.

(3) Dersler tamamlandıktan sonra en az bir yarıyıl geçmeden tez teslim edilemez.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri

önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme

ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ve

tez yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin ciltsiz bir kopyasını ve
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danışman onaylı intihal yazılım programı raporunu anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile ensti-

tüye gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki

verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü

yönetim kuruluna gönderilir.

(3) Tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ens-

titü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite

dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca,

jüri öneri listesinde en az iki yedek üye olmalıdır. Yedek üyelerden en az biri Üniversite dışın-

daki bir yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu

izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler

ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak tez hakkında

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlı-

ğınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi

kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans progra-

mının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla ken-

disine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağı Senato tarafından

belirlenir.

(9) Yüksek lisans mezuniyet şartları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az

üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve

tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Senatoca uygun görülen tezli

yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla

bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar

diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde

ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet ta-

rihi tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik

ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Ders yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den

az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

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

kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda

yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak

üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç

yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üni-

versite ile ilişiği kesilir.

Dönem projesi

MADDE 35 – (1) Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi

dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dö-

nem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

Senatoca uygun görülen tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim

dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim ku-

rumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kay-

dıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans prog-

ramında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki ders-

lerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 37 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma,

bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz

etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.
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(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bi-

limsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az bi-

rini yerine getirmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 38 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğ-

renciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak

koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en

az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk

iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam

en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Öğrenci, danışmanının onayı ile Üniversite bünyesindeki diğer lisansüstü program-

lardan ders alabilir. Ayrıca doktora programlarında danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı

başkanlığının uygun görüşü ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurum-

larında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en

fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir. Bu dersler

kredi yükünden sayılır.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programı için diğer ders yükü durumları Senato tarafından belirlenir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Süre

MADDE 39 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönem-

den başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl

olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi

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

için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversi-

tenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği

kesilir.

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

kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna

kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini

ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı ola-

mayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine

getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğ-

rencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma

derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

9 Kasım 2016 – Sayı : 29883                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



(2) Yeterlik sınavı, güz ve bahar yarıyılında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Bir öğrenci

bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans de-

recesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına

girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yö-

netim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir

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

amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim

kurumundan olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı

olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması du-

rumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, li-

sansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı

olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı

durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar

verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ens-

titüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir

sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı

ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamam-

lamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler al-

masını enstitüye önerebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zo-

rundadır.

(8) 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 belirlenir.

(9) Yeterlik sınavları ile ilgili diğer düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim

dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme ko-

mitesi oluşturulur.

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

ka enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması

durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Ancak tez izleme ko-

mitesi üyesi olamaz.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim dalı

başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu 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. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu

sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-

dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-

bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü 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 kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Tem-

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

tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar

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

tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, anabilim dalı

başkanlığı tarafından ilgili enstitüye tutanakla iletilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya

aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

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

sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

rafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü ola-

rak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile

birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ve tez

yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezin ciltsiz bir kopyasını ve da-

nışman onaylı intihal yazılım programı raporunu anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye

gönderir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gön-

derir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte 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, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü

yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim

üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere danış-
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man dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri öneri listesinde en az iki yedek üye olmalıdır. Ye-

dek üyelerden en az biri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak zorundadır.

Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın

oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı

oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının su-

numu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim ele-

manları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık

olarak yapılır.

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

salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak

değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde

ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite

ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli

düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bu-

lunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olan-

lardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 39 uncu maddenin dördüncü fıkrasına

göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Doktora mezuniyet şartları ve diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak

belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gön-

derir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora

tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili

enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci Senatoca uygun görülen

doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini

en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirin-

ceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dol-

ması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın Yükseköğretim

Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı ta-

rihidir.

(4) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik or-

tamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından Yük-

seköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Senato, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu kararları

uygulanır.

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Tür-

kiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar,

Senato tarafından belirlenir.

(3) Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rek-

törlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

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

kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(5) Jüri oluşturulması ve danışmanlıklarda; öğrenci ile jüri üyeleri ya da danışmanı ara-

sında yahut jüri üyelerinin birbirleri arasında usul, füru, eş, akrabalık, husumet ve menfaat iliş-

kisi gibi kanaati etkileyecek bir durumun bulunmaması esastır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 46 – (1) 17/11/2015 tarihli ve 29535 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bursa

Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelikle getirilmiş hükümlerin uygulaması ve be-

lirlenmiş süreler 2016-2017 Güz döneminden itibaren başlar.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce lisansüstü programlarda kayıtlı bulunan

öğrencilerin azami süreleri de bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar; bu

Yönetmelikte belirtilen azami süreler sonunda eğitimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Üni-

versite ile ilişikleri kesilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kayıtlı lisansüstü

öğrencilerin azami dersleri tamamlama ve tezi bitirme sürelerinin belirlenmesinde 2016-2017

Güz dönemi birinci dönem olarak dikkate alınır.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa

kayıtlı olan öğrenciler hakkında 45 inci maddenin dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(4) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun

olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesinde yürütülen tezli ve tez-

siz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğ-
retim esaslarını düzenlemektir.

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

nununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,
b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
c) Azami süre: Lisansüstü programın tamamlanması için kullanılabilecek en fazla sü-

reyi,
ç) Danışman/Tez Danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde  reh-

berlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini veya nitelikleri
Senato tarafından belirlenen doktora derecesine sahip öğretim üyesini,

d) EABD: Enstitü anabilim dalını,
e) EABDB: Enstitü anabilim dalı başkanlığını,
f) EASD: Enstitü anasanat dalını,
g) EASDB: Enstitü anasanat dalı başkanlığını,
ğ) EK: Enstitü kurulunu,
h) Enstitü: Düzce Üniversitesine bağlı enstitüleri,
ı) EYK: Enstitü yönetim kurulunu,
i) Genel not ortalaması (GNO): Öğrencinin kayıttan sonra ders eklemesi ve/veya ders

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

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

k) Lisansüstü ikinci öğretim programı: Mesai saatleri dışında yapılan öğretim progra-
mını, 

l) Müdür: Enstitü müdürlerini,
m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için öğrenci statüsünde olan kayıtlı öğrenciyi,
n) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
o) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
ö) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
p) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,
r) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,
s) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu,
ş) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
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t) Yarıyıl: Güz ve bahar yarıyıllarından oluşan, yarıyıl sonu sınav günleri hariç, en az
yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yıl için enstitü yö-
netim kurulları tarafından önerilen ve Senato tarafından onaylanan eğitim süresini,

u) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ü) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar
MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürü-

tülebilir. Bu programlar Üniversitenin alanındaki ilgili enstitüsü tarafından yürütülür. Öğren-
ciler, ilgili anabilim dalının önerisi, EK kararı ile Senatoda kararlaştırılan kontenjan ve kabul
şartları dahilinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapabilirler.

(2) YÖK tarafından belirlenen ilke ve esaslar dahilinde uzaktan öğretim yoluyla da yük-
sek lisans programları veya dersleri açılabilir.

Başvuru ve kabul
MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplo-

masına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak
üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konserva-
tuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir, ALES puanı
aranmak istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.

(2) Kabul değerlendirmesinde ALES puanı, bilim sınavı, mülakat ve mezuniyet not or-
talamalarının hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, EK
onayı ile Senatoda kararlaştırılır.

(3) ALES puanı yerine, YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlar-
dan alınan puanlar da kabul edilir.

(4) Yüksek lisans program kontenjanları ve başvuru şartları Üniversitenin akademik
takviminde belirlenen zamanlarda enstitü internet sitesinde ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı
MADDE 6 – (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 az olmamak koşuluyla en
az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kre-
disiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS
kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak
üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen
dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması
kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK
onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçi-
lebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütüle-
bilir.

9 Kasım 2016 – Sayı : 29883                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Süre
MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre

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

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini
başarıyla tamamlayamayan; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya
tez savunmasına girmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(3) Mezuniyet için gerekli olan AKTS kredi değerini ve asgari ders koşullarını sağlayan
öğrenciler, yüksek lisans programından en az üç yarıyılda mezun olabilirler.

Tez danışmanı atanması 
MADDE 8 – (1) Tezli yüksek lisans programında, EABDB/EASDB her öğrenci için

Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar;
öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna ka-
dar enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez konusu EYK onayı ile kesinleşir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı ge-
rektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora
derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
MADDE 9 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği

sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tez, sergi,
proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme
ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir ol-
duğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki ve-
rilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya
gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK
onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak
üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez
danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) 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 EABDB/EASDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret
veya düzeltme kararı verir. Bu karar EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün
içinde enstitüye tutanakla bildirilir.
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(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir.
(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri ya-

pılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi
kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programı
bulunan Anabilim dalları için tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı
ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Diploma
MADDE 10 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezu-

niyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az
üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve
tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve-
rilir. EYK talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine ge-
tirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından
yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir. Tezli yüksek lisans diploması
üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış adı
bulunur. Mezuniyet tarihi anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası ya-
pılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise
tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programı
MADDE 11 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi

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

kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin
alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya
rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak de-
ğerlendirilir.

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

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda
yeterlik sınavı uygulanabilir. 

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.
Süre
MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazır-

lıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak
üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç
yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin ilişiği
kesilir.
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Danışman atanması
MADDE 13 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü EABDB/EASDB her öğ-

renci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim
üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim
görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

Diploma
MADDE 14 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye

tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu EABD/EASD

programının YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.
(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için

belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş
yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler EYK kararıyla tezli
yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Doktora Programı

Genel esaslar
MADDE 15 – (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel

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

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için top-
lam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, ye-
terlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Li-
sans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik
sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yük-
seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş
öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders
seçilebilir.

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

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

Başvuru ve kabul
MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın

puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları,

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları en az on yarıyıl
süreli lisans diplomasına veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında
kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde
55 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olma-
ları,
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c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalama-
larının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın
puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES puanına
sahip olmaları

gerekir. 
(2) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı, bilim sınavı,

mülakat ve mezuniyet not ortalamalarının hangi oranda uygulanacağı ilgili EABDB/EASDB’nin
önerisi, EK onayı ile Senatoda kararlaştırılır. EK önerisi ve Senatonun onayı ile ek şartlar be-
lirlenebilir.

(3) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derece-
sine sahip sayılır.

(4) ALES puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye
alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e
eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yüksel-
tilebilir.

(5) Güzel sanatlar ve müzik bölümlerinin enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına
öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak Senato kararı ile belirlenen taban puanlarda
ALES puanı aranabilir.

(6) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul
edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınav-
larından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı
dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek
programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi me-
zunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirle-
necek TUS’tan alınmış temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az
olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları; tıp fakültesi
mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği ve veteriner fakülteleri me-
zunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde 55 puandan az olmamak koşu-
luyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı,
TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bi-
limleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora
programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans
ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da de-
ğerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması ge-
reken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası
standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili EABDB önerisi, EK onayı ile Senatoda karar-
laştırılır. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında
YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen ulus-
lararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen
uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari
puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından
karar verilir. 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 edilebilir.
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Süre
MADDE 17 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek

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

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

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi
kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna
kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

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

Tez danışmanı atanması
MADDE 18 – (1) EABDB/EASDB her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan

bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını
ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi EYK kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı en
geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanır.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından
seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun
belirlediği ilkeler çerçevesinde EYK tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim
üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi
için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışma-
sının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danış-
manı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine
sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına gi-
rer.

(2) Öğrenci ders dönemini tamamlamasını takip eden ilk dönemin sonuna kadar yeterlik
sınavına girmek zorundadır. 

(3) Yeterlik sınavları, EABDB/EASDB tarafından önerilen ve EYK tarafından onayla-
nan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı
alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar.
Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden
oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı
olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim
elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık
olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınavların her birinden 70 puandan az olmamak
üzere puan alan öğrenci başarılı sayılır. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

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

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

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı
ile tamamlamış bir öğrenci ilgili EABDB/EASDB’nin uygun görüşü ve EYK kararı ile yüksek
lisans programına geçebilir. 

Tez izleme komitesi
MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili EABDB/

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

ka EABD/EASD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması du-
rumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, EABDB/EASDB’nin
önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı

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

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, EABDB/EASDB tarafından 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
ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için 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 çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
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Doktora tezinin sonuçlandırılması
MADDE 22 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato ta-

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

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile
birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna
ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal ya-
zılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde ger-
çek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez EYK’ya gönde-
rilir.

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

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile ata-
nır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniver-
site dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı
olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı
öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında
salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak
değerlendirir. Bu karar, EABDB/EASDB tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili
enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tezi
hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak te-
zini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin ilişiği
kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara tezsiz
yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları
kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans programı olan anabilim dalları için tezsiz yüksek
lisans diploması verilir.

Doktora diploması
MADDE 23 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını

danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak
belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını EABDB aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora
tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili
enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya
hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları
yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik
haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde EABD/EASD programının YÖK tarafından onaylanmış
adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir
kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.
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ALTINCI BÖLÜM 

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 24 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulma-

sını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eş-

değeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler

için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygu-

lamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS

kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik

on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere

en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile diğer yük-

seköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş

öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders

seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya

yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar me-

zunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans

derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle

başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla Se-

nato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not

ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik prog-

ramına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek

lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendiri-

lebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken refe-

rans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası stan-

dart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından

kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil

sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ya-

bancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların

girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar ve-

rilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye

alınacağı Senato tarafından belirlenir, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e

eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yüksel-

tilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar ve müzik bölümlerine ilişkin anabilim/anasanat

dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.
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Süre
MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta

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

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

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

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

Danışman atanması
MADDE 27 – (1) EABDB/EASDB, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite

kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği
tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir,
bu öneri EYK kararı ile kesinleşir. Danışmanın, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar atanması
zorunludur. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği du-
rumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, re-
sital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek
lisans tezi yönetilmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından
doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta
yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Yeterlik sınavı
MADDE 28 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin ala-

nındaki temel konular ve kavramlar ile sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili sanatsal araştırma
derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik
sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak
yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul
edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorunda-
dır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve
EYK tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yü-
rütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla
sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere,
danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda
EYK karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.
Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından
oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.
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(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı
olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında Senato
tarafından belirlenen esaslara göre işlem yapılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sı-
navlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt
çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını
izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir
sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin sanatta yeterlik
programı ile ilişiği kesilir.

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

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

Tez izleme komitesi 
MADDE 29 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabi-

lim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi
oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından baş-
ka enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının
atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat
dalı başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması
MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde,

yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme
komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü sa-
vunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya red-
dedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda ka-
bul veya red yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat 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
yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için 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 çalış-
maların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalış-
ması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki
kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği
kesilir.
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(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen
sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması
MADDE 31 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, kon-

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

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalış-
malarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar.
Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi 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 EYK’ya gönderilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin enstitü tarafından istenen
sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yö-
nünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri EABDB/EASDB aracılığıyla ilgili enstitüye
gönderir.

(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK onayı ile
atanır. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş ki-
şiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda EYK karar verir. Danışmanın oy
hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı ol-
maksızın jüride yer alabilir.

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

(6) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez,
sergi, proje, resital, konser, 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, EABDB/EASDB tarafından sınavı izleyen üç gün için-
de enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen
öğrencinin ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci
en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi
sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız
bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin ilişiği kesilir. Lisans derecesi
ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil
gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri
diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması
verilir.

Sanatta yeterlik diploması
MADDE 32 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları

da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen
bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygula-
malı sınav tarihidir.
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(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta
yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde
ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması
almaya hak kazanır. EYK başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu
koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğ-
rencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin
bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere
YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Bilimsel Hazırlık, Özel Öğrenci, Yatay Geçiş ve Notlar

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
MADDE 33 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden

lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından
farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yük-
seköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için ek-
sikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını
tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık progra-
mındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü EABDB/EASDB’nin
önerisi ve EYK’nın onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden
başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar bilimsel hazırlık derslerinin
alındığı programın gerekliliklerine göre yerine getirilir.

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

Özel öğrenci kabulü
MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir

konuda bilgisini artırmak isteyenler, EABDB/EASDB’nin 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. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğ-
renci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler
ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez. Lisansüstü programda ders ala-
cak özel öğrencinin ilgili ders sorumlusunun kabulü, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK ka-
rarı ile ders kaydı yaptırabilir. 

(2) Özel öğrencilerin alacakları dersler için yatıracakları ücret EYK kararıyla belirlenir.
Öğrencinin asıl öğrenci statüsüne geçmesi halinde, intibakı enstitü anabilim dalının teklifi ve
EYK onayı ile yapılır. Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde; o
ders için ödedikleri eğitim ücreti, iade edilmez.

(3) Özel öğrenci statüsünde kabul edilenlere derse devam, başarı değerlendirmesi ve
disiplin ile ilgili hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
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Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
MADDE 35 – (1) Üniversite içindeki başka bir EABD/EASD’de veya başka bir yük-

seköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğ-
renci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş kabul şartları,
kontenjanları ve değerlendirme kriterleri; ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, EK kararı ile Se-
natoda kararlaştırılır.

(2) Yüksek lisans öğrencileri için tez aşamasında yatay geçiş ile kabul edilmeleri halinde
yeni bir tez konusu belirlenebilir veya önceki danışmanının yazılı onayı ile yatay geçiş ile gel-
diği kurumdaki tez konusunda çalışmaya devam edebilir.

(3) Doktora öğrencileri tez aşamasında yatay geçiş ile kabul edilmeleri halinde tez öne-
risi savunmasına girmeleri gerekir.

(4) Tez aşamasında yatay geçiş ile kabul edilen öğrenciler gerekli görülmesi halinde il-
gili EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK kararı ile toplam kredi miktarının üçte birini geçme-
mek şartıyla fazladan ders/dersler almak zorundadır.

Lisansüstü programların ilanı ve kayıtlar
MADDE 36 – (1) Lisansüstü program kontenjanları ve başvuru şartları ile lisansüstü

programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için gerekli belgeler ve kayıt
tarihleri Üniversitenin akademik takviminde belirlenen zamanlarda enstitü internet sitesinde
ilan edilir.

Programlar, sınavlar, değerlendirme ve notlara itiraz
MADDE 37 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan

mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri ça-
lışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari
muhtevaya uymak şartı ile EK’da görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üye-
leri tarafından verileceği, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine EYK tarafından belir-
lenir.

(3) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için; derslerin teorik bö-
lümüne %70, uygulamalarına ise %80 oranında devam etmeleri zorunludur.

(4) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavı
ve/veya yarıyıl proje çalışması değerlendirmesine alınır. Senato tarafından, lisansüstü prog-
ramlarda bütünleme sınavı veya bütünleme değerlendirmesi yapılabilmesi için karar verilmesi
şartıyla yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları ders/derslerin yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje
çalışmasında başarısız olan ya da bu sınavlara veya çalışmalara giremeyen öğrenciler bütün-
leme sınavına girebilir, proje çalışması için ise bütünleme değerlendirmesi yapılır. Bütünleme
sınavı veya bütünleme değerlendirmesi, yarıyıl sonunda DVZ notu ile devamsızlıktan kalmayan
öğrencilere uygulanır. Bütünleme sınavına giren veya proje çalışması için bütünleme değer-
lendirmesi yapılan öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu veya ya-
rıyıl proje çalışması notu yerine bütünlemede aldığı not geçerlidir. Yarıyıl sonu veya bütünleme
sınavları, EABDB tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye ve-
rilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalış-
ması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim
elemanı tarafından takdir olunur. EABDB/EASDB tarafından haklı ve geçerli görülen bir ne-
denle ara sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir. Senato tarafından bütün-
leme sınavı yapılması kararlaştırılmışsa dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı
yapılmaz.
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(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için yarıyıl sonunda öğretim elemanı tarafından ders
notu olarak verilecek harf notları şunlardır:

Başarı Derecesi Başarı Derecesi
Yüksek Lisans Doktora ve Sanatta

Başarı Puanı Harf Notu Katsayı Programları Yeterlik Programları
90-100 AA 4,00 Pekiyi Pekiyi 
85-89 BA 3,50 İyi İyi 
80-84 BB 3,25 Orta Geçer 
70-79 CB 3,00 Geçer Geçmez 
60-69 CC 2,50 Geçmez Geçmez 
55-59 DC 2,25 Geçmez Geçmez 
50-54 DD 2,00 Geçmez Geçmez 
40-49 FD 1,50 Geçmez Geçmez 
39 ve aşağısı FF 0,00 Geçmez Geçmez 
(6) Ortalamaya katılmayan notlar ve tanımları şunlardır: 
a) EKS: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir
nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanı tara-

fından verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (EKS) notu aldığı takdirde, notların ilgili enstitüye
teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorun-
dadır. Aksi halde (EKS) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık
veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK kararıyla
bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir. 

b) YT: Yeterli (YT) notu, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi genel not
ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olma durumunda verilir.

c) YZ: Yetersiz (YZ) notu, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi genel not
ortalamasına katılmayan dersi başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.

ç) S: Sürmekte olan (S) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere
verilir.

d) NK: Not ortalamasına katılmayan (NK) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program
veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere
verilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders
saydırma işlemlerinde kullanılamaz.

e) DVZ: Devamsızlık nedeniyle başarısız (DVZ) notu, derse devam yükümlülüklerini
yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız
olan öğrencilere öğretim üyesi tarafından verilir. (DVZ) notu, not ortalamaları hesabında (FF)
notu işlemi görür.

(7) Yarıyıl sonu ders notları ilgili enstitüye verildiği anda kesinleşir ve enstitü tarafından
açıklanır.

(8) Enstitü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir itiraz
yapılması halinde; düzeltme işlemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilan tarihinden iti-
baren 15 günü aşmayan sürelerdeki düzeltme işlemleri ilgili EABDB/EASDB tarafından, ilan
tarihinden 15 günü aşan sürelerdeki düzeltme işlemleri EYK tarafından karara bağlanır. 

(9) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda ağırlıklı yarıyıl not ortalamaları
hesaplanarak belirlenir. Ağırlıklı yarıyıl ortalaması, yarıyıl içinde alınmış derslerin harf notu
karşılığı katsayılar ile derslerin kredi değerlerinin çarpılıp toplanmasıyla elde edilen sayının
krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. DVZ notu alınmış derslerin kredileri de kredi
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toplamına eklenir. Bu ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ağırlıklı genel not
ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren aldığı ve bu lisansüstü
programda geçerli olan ders yükü kredi toplamına karşılık gelen dersler dikkate alınarak he-
saplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar
öğrencinin not belgesine geçirilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin notları lisansüstü
not ortalamalarına katılmaz. 

(10) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az
bir dersin yüksek lisans eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

(11) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders program-
larında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi
tez danışmanı atanıncaya kadar, EABD/EASD başkanı tarafından yapılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Ders saydırma
MADDE 38 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü

programından ders saydırma ve muafiyet sınavı sonucunda bir veya daha fazla dersten muaf
olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK kara-
rıyla belirlenir. 

Ders tekrarı 
MADDE 39 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için geçer veya üstü bir başarı de-

recesi sağlanması gerekir. Öğrenciler ders tekrarı yapabilir. Ders tekrarında başarısız oldukları
dersleri veya bu derslere enstitü anabilim dalı başkanlığınca eşdeğer kabul edilen dersleri ala-
bilirler. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri
tekrarlayabilir veya bu derslere EABDB/EASDB tarafından eşdeğer kabul edilen dersleri ala-
bilirler. 

Kayıt dondurma ve izinli sayılma
MADDE 40 – (1) Askerlik, sağlık, eğitim ve öğrenimi yurt dışında sürdürme, doğal

afet, tutukluluk ve mahkûmiyet hallerinde öğrenciler en çok dört yarıyıl kayıt dondurma iste-
ğinde bulunabilirler. Kayıt dondurma işlemleri aşağıdaki esaslara göre EYK kararıyla yapılır:

a) Tam teşekküllü hastanelerden öğretim zamanını kapsayan en az dört haftalık sağlık
raporu alan öğrencilerin kayıtları bir yarıyıl, daha uzun süreli sağlık raporu alan öğrencilerin
kayıtları iki yarıyıla kadar dondurulabilir.

b) Eğitim ve öğretim için yurt dışına çıkmak durumunda olanlar ile refakat, doğal afet,
öğrenci olduktan sonraki tutukluluk ve mahkûmiyet hallerindeki öğrencilerin bir defaya mahsus
olmak üzere en çok iki yarıyıla kadar kayıtları dondurulur. İş nedeni ile yurt içinde yer değiş-
tirenler veya yurt dışına çıkanlar bu haktan yararlanamazlar.

c) Askerlik görevini yapmak üzere işlem yaptırdığını belgeleyen ve bunu anabilim/anasanat
dalı aracılığıyla yazılı olarak enstitüye bildiren öğrencinin askerlik süresine karşılık gelen ya-
rıyıllar için kaydı dondurulur.

(2) Öngörülemeyen durumlarda; olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç 15 gün
içinde dilekçe ve mazeretini kanıtlayan belgelerle birlikte enstitüye başvurulması durumunda,
danışmanın ve anabilim dalının uygun görüşü ile öğrenci EYK kararıyla belirlenecek süreler
boyunca mazeretli-izinli sayılabilir. İzinli sayılma durumunda kayıt dondurma işlemi yapıl-
maz.

(3) Öğrenci değişim programlarından yararlanan öğrenciler, anabilim/anasanat dalı
başkanlığı tarafından intibak programları yapılmak şartıyla, değişim programını kapsayan süreler
boyunca EYK kararıyla izinli sayılabilirler.
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İlişik kesme 
MADDE 41 – (1) Lisansüstü öğretim öğrencilerinin aşağıdaki durumlarda kayıtlı ol-

dukları programlardan ilişikleri kesilir: 
a) Öğrenciler, bir dilekçe ile enstitüye başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını sildire-

bilir. Bu durumda, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez. 
b) Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrenciler ile bir başka üniversiteye yatay geçiş

yoluyla giden öğrencilerin kayıtları silinir. 
Diploma eki 
MADDE 42 – (1) Mezun olan öğrencilere diploma ile birlikte, talepleri halinde tamam-

layıcı bir belge olan diploma eki verilir. Diploma ekinde diplomada yer alan bilgiler ve alınan
derece ile ilgili bilgiler, derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları, ulusal eğitim sistemi ve
Üniversitenin eğitim ve değerlendirme sistemi gibi bilgilere yer verilir. Diploma ekinin dili İn-
gilizce'dir.

Diğer hükümler
MADDE 43 – (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına,

hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Senato tara-
fından belirlenir. 

(2) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato
tarafından belirlenir.

(3) Üniversite, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını, başvurma ko-
şullarını, son başvuru tarihini, istenilen belgeleri ve diğer hususları ilan eder. Söz konusu ilan
her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir.

(4) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve
verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri YÖK
tarafından belirlenen esaslara göre uygulanır.

(5) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(6) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık
eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekim-
liğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 44 – (1) 18/9/2011 tarihli ve 28058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrencilerin ders ve tez dönemi için belirlenen azami süre-

ler, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren başlar. Lisansüstü eğitimin çeşitli
aşamalarında bulunan öğrencilerin süre açısından intibakları, ilgili enstitüler tarafından yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa
kayıtlı olan öğrencilerin kayıtlı oldukları programlardan ilişikleri kesilmez.

(3) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun
olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

Yürürlük
MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2016/2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM 

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygu-

lanan kayıt, eğitim-öğretim ile sınavlarda uygulanacak genel esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavların ve değerlendirmelerin yapılması, dip-
lomaların verilmesi, devamlı ve geçici ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri 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) Dekan: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
b) Dönem: Eğitim-öğretim yılını,
c) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından ilgili dönem öğrencilerinin eğitim-öğretim

işlerini düzenlemek ve sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini,
ç) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu:  Eğitim ve öğretimin plan ve program öne-

rilerini hazırlayan, düzenli yürümesini temin ve kontrol eden Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulunu,

d) Fakülte: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesini,
e) Fakülte Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,
f) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
g) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,
ğ) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
h) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri

Kesin kayıt ve kayıt koşulları
MADDE 5 – (1) Öğrenci kayıt işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin

(ÖSYM) belirlediği ilkeler çerçevesinde yapılır. Rektörlük, her yıl Fakülteye ilk kayıt yaptıra-
cak öğrenci adaylarının kayıt tarihini, istenilen belgeleri ve kayıt yerlerini belirleyerek ilan
eder.  İstenilen belgelerin suretleri veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belgeyle ve posta yo-
luyla kesin kayıt yapılmaz. Belgelerde tahrifat yaptığı tespit edilenlerin kesin kaydı yapılmaz,
yapılmış olsa bile kayıt silinir.

Kayıt yenileme ve öğrenim katkı payı
MADDE 6 – (1) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenim katkı

paylarının yarıyıl taksitini yatırarak kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. 
(2) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrencilerin baş-

vuruları Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 
(3) Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri Yönetim

Kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz
ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
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(4) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle geçen süreler, 2547 sayılı Kanunda belirtilen öğre-
nim süresinden sayılır.

(5) Haklı ve geçerli sebep olmadıkça öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini bizzat ken-
dileri yapmak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim şekli ve dili
MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim; Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Tarihi, Acil Müdahale ve İlk Yardım gibi zorunlu genel dersler dışında Dönem I, II ve III’te
ders kurulları, Dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır. Dönem VI, eğitim-öğretimin
aile hekimliği (intörn) dönemidir. Fakültede teorik ve pratik dersler bir bütün olarak değerlen-
dirilir. 

(2) Ders kurulları ve stajlar ile ilgili uygulama esas ve usulleri Fakülte Kurulunun öne-
risi üzerine Senato tarafından kararlaştırılır.

(3) Fakültede sınıf geçme sistemi uygulanır. Ders kurulları ve staj programları akademik
takvimde belirtilir, gereken durumlarda Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Rek-
törlük onayı ile değişiklik yapılabilir.

(4) Fakültenin eğitim dili Türkçe’dir. Ancak Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun
onayı ile zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı konulması durumunda bazı dersler yabancı dilde
yapılır.

Eğitim-öğretim yılı
MADDE 8 – (1) Fakültede her eğitim-öğretim yılı (dönem) en az otuz iki haftadan iba-

rettir. Bu süreye dönem sonu sınavları dahil değildir.
Devam zorunluluğu
MADDE 9 – (1) Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha, klinik çalışmalar ve

benzeri pratik dersler ile teorik derslere devam zorunludur. Öğrencilerin devam durumu dönem
koordinatörlüğünce takip edilir.

(2) Teorik derslerin %30’undan fazlasına mazeretsiz devam etmeyen öğrenci ilgili ders
kurulunun sınavına alınmaz ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen DVZ
notunu alır. Mazereti Yönetim Kurulunca kabul edilen ve teorik derslerin %50’sinden fazlasına
mazeretli olarak devam etmeyen öğrenci ilgili ders kurulunun sınavına alınmaz, mazeretli ola-
rak kalır ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen MEKS notunu alır. Bu
nedenle kaybettiği süre azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilmez.

(3) Pratik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o dersin
veya stajın pratik sınavına alınmaz ve DVZ notu alır. Devamsızlık mazeretsiz olarak %20’yi
veya mazeretli %50’yi geçmediği takdirde öğrenci, devam etmediği pratik çalışmaları, anabilim
dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği gün ve saatte telafi etmek zorundadır.
Telafi çalışmalarını yapmayan öğrenci o ders ve/veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve DVZ
notu alır.

(4) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurullarının toplam teorik derslerden %30,
toplam pratik derslerden %20’den fazla devamsızlığı olan öğrenciler dönem sonu genel ve bü-
tünleme sınavlarına alınmazlar. 

Yabancı dil hazırlık sınıfı ve yabancı dil muafiyet sınavları
MADDE 10 – (1) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması durumunda, bu sınıfa ka-

yıt olan öğrenciler ilk yıl hazırlık sınıfında öğrenim görürler.
(2) Bu öğrencilerden isteyenler yabancı dil muafiyet sınavına girerler. Başarılı olanlar

hazırlık sınıfından muaf tutulurlar. Bu sınavın yapılışı, değerlendirmesi ve alınan notun sağla-
yacağı muafiyetler, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.
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(3) Yatay geçişle gelen öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavında yeterlik göstereme-
mişlerse hazırlık sınıfını okurlar.

(4) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olan öğrencilere bu durumlarını ve
başarı notlarını içeren bir belge verilir. 

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, isterlerse ikinci
yıl bu sınıfı tekrar edebilirler. İstemezlerse Fakültenin eğitim-öğretim programına devam ede-
bilirler.

(6) Hazırlık sınıfının süresi, 11 inci maddede belirtilen sürelere dahil değildir. Hazırlık
sınıfına ait süre ve başarı kriterleri Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre belir-
lenir.

(7) Zorunlu hazırlık sınıfı açılana kadar, Fakülteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler is-
terlerse yabancı dil muafiyet sınavına girebilirler. Bu sınavların yapılışı ve sonuçların değer-
lendirilmesi Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre yürütülür.

(8) Yatay geçişle gelen öğrenciler hariç, ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, eğitim yılı
başlangıcından itibaren en geç ilk iki hafta içinde, ek kontenjan ile gelen öğrenciler ise kayıt
oldukları gün itibarı ile bir hafta içinde, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda alıp
başarılı oldukları derslerden muaf tutulmak için, derslerin alındığı tarih üzerinden beş yıldan
fazla süre geçmemek koşuluyla Dekanlığa başvurabilir. Muafiyet istekleri, Dekanlıkça oluştu-
rulacak intibak komisyonunda değerlendirilip, yönetim kurulunca görüşülerek karara bağlanır
ve öğrenciye bildirilir. Öğrencinin muafiyet aldığı derslerin notları, Fakültenin not sistemine
dönüştürülerek genel not ortalaması hesabına katılır. Muafiyet istekleri uygun görülen öğren-
ciler, muaf tutuldukları dersleri not yükseltmek amacı ile tekrar alabilirler.

Öğrenim süresi ve ek süreler
MADDE 11 – (1) Fakültede öğretim süresi altı yıldır. Öğrenciler programlarını azami

dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadır. Bu süreye kayıt dondurma ve izinli sayılma süreleri
dâhil edilmez. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri ise öğrenim sü-
resinden sayılır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt
yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. 

(2) Azami süresi sonunda kayıtlı oldukları programdan mezun olamayan son sınıf öğ-
rencilerine; devam koşulunu yerine getirmiş olmak kaydıyla başarısız oldukları bütün stajlar
için ilgili dönemin bütünleme sınavlarından sonra akademik takvimde belirtilen tarihlerde bi-
rinci ek sınav ve ikinci ek sınav adlarıyla iki ek sınav hakkı tanınır. Bu sınavlar sonunda başa-
rısız staj sayısını, hiç almadıkları ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları stajlar ile birlikte
beş ve beşin altına indirenlere bu stajlar için üç yarıyıl, ek sınavları almadan hiç almadıkları
ve alıp da devam koşulunu sağlamadıkları dersler ile birlikte beş staja kadar başarısız olan öğ-
rencilere dört yarıyıl; bir stajdan başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemek koşulu ile açılacak sınavlara sınırsız olarak, de-
vam şartını yerine getirmiş olduğu başarısız stajın sınavına girme hakkı tanınır. 

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen
öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Sınırsız
hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınavlara girdikleri ders başına öğrenci katkı
payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışında diğer
öğrencilik haklarından yararlanamazlar. 

Yatay geçiş ve intibak
MADDE 12 – (1) Başka bir tıp fakültesinden yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin

Fakülteye kabulü ve intibakı; Yükseköğretim Kurulunca ve Senatoca belirlenen esaslar dahi-
linde, öğrencinin almış olduğu eğitimin Fakülte eğitim programına uyum ve denkliği hakkında
akreditasyon ve eşdeğerlilik komisyonunun görüşü alınarak ve daha önceki yükseköğretim ku-
rumunda geçen süreler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirlenen azami eğitim sü-
resinden düşülerek Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. 
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Genel zorunlu dersler
MADDE 13 – (1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Türk Dili ile Acil

Müdahale ve İlk Yardım dersleri, bağımsız ders olarak okutulur. Bu derslere %70 devam zo-
runludur.

(2) Genel zorunlu dersler başarılmadan Dönem VI’ya başlanmaz. Bu derslerden alınan
notlar yeterli/yetersiz şeklinde değerlendirilir ve genel başarı notu ortalamasına katılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar

Sınav günleri ve şekli
MADDE 14 – (1) İlan edilen sınav tarihleri en az on beş gün önceden Dekanlığa bil-

dirilmek şartıyla, Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
(2) Teorik derslerin sınavları yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü; pratik derslerin

sınavları yazılı, uygulamalı veya hem yazılı, hem uygulamalı olarak yapılır. 
(3) Öğrenciler; sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek, ayrıca

öğrenci kimlik belgeleri ile istenecek diğer kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmak zo-
rundadır. Sınava zamanında veya sınavın teorik veya pratik kısımlarından herhangi birine gir-
meyen öğrenciye, 20 nci maddede belirtilen EKS notu verilir.

(4) Sınavlarda kopya çeken veya kopyaya teşebbüs eden öğrenciye 0 (sıfır) puan verilir
ve ayrıca hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek-
öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

(5) Genel zorunlu derslerin ara sınavları, dönem sonu ve bütünleme sınavları yıllık
sınav programında belirtilir.

Ders kurulu sınavları
MADDE 15 – (1) Her ders kurulunun eğitim-öğretiminin sonunda ders kurulu sınavı

yapılır. Ders kurulu sınavı, derslerin ders kurulunda yer aldıkları sürelere orantılı sayıda sorudan
oluşur. Ders kurulu sınavları dönem koordinatörlerinin gözetim ve denetiminde yapılır.

Dönem sonu ve bütünleme sınavları
MADDE 16 – (1) Dönem sonu sınavları; Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te dönemin

sonunda, dönem içinde yer alan ders kurullarının müfredatlarının tümünden sorular hazırlan-
mak suretiyle yapılan sınavlardır. Dönem sonu sınavlarından ve bütünleme sınavlarından 50
puandan az alan ve 17 nci maddede belirtildiği şekilde hesaplanan dönem sonu notu 60 puandan
az olan öğrenciler başarısız sayılırlar. Dönem sonu sınavında başarısız olan öğrenciler akademik
takvimde yer alan tarihte bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları sonunda da başarısız
olan öğrenciler dönem tekrarı yaparlar.

(2) Tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100
tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 80 veya daha fazla
olan Dönem I – II – III öğrencileri, dönem sonu genel sınava girmeden başarılı sayılırlar. Bu
durumda öğrencilerin ders kurulları ortalama notu, dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir.
Bu öğrencilerden dönem sonu sınavına girmek isteyenler, sınavdan en az 10 gün önce yazılı
dilekçe ile başvururlar. 

Dönem sonu notları  
MADDE 17 – (1) Dönem sonu notu aşağıdaki şekildedir: 
a) Dönem I, Dönem II ve Dönem III’te ders kurullarında alınan puanların ortalamasının

0,60 ile çarpılarak ve dönem sonu sınavından alınan puanın 0,40 ile çarpılarak, elde edilen sa-
yıların toplamıdır. 

b) Bütünleme sınavına kalanlar için dönem sonu notu; Dönem I, Dönem II ve Dönem
III’te ders kurulu sınavlarından alınan puanların ortalamasının 0,50 ile çarpılarak, Bütünleme
sınavından alınan puanın 0,50 ile çarpılarak elde edilen sayıların toplamıdır. 
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(2) Dönem IV, V ve VI’da her staj için ayrı ayrı puanlar verilir ve dönem sonu notu
bunların ortalaması alınarak belirlenir. 

Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 18 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edil-

dikten sonra en geç yedi gün içerisinde Dekanlığa yaparlar. Bu itirazlar, dönem koordinatörleri
tarafından değerlendirilerek Dekanlık tarafından karara bağlanır.

Mazeret sınavları
MADDE 19 – (1) Sınavı izleyen yedi gün içinde başvuruda bulunan ve mazeretleri

Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.
(2) Ders kurulu mazeret sınavı, bir defa ve Yönetim Kurulunca belirlenen tarihte ya-

pılır.
(3) Dönem sonu genel ve bütünleme sınavları ile staj genel ve bütünleme sınavları için

ayrıca mazeret sınavları açılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Başarının Değerlendirilmesi

Puanın harf notuna dönüştürülmesi
MADDE 20 – (1) Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki

şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:

(2) Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:
a) EKS notu; sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmeyen öğrencilere verilen

nottur. 
b) MEKS notu; mazeretli eksik öğrenci notudur. Herhangi bir dersten EKS notu aldığı

takdirde, devam eden bir hastalık, trafik kazası ve benzeri mazeret durumlarında, ilgili ders
kurulu başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayıyla mazeret sınavı hakkı verilir. Mazeret
sınavına girmezse EKS – MEKS notları kendiliğinden FF notuna dönüşür. 

c) DVZ notu; ilgili dersin devamsızlık sınırını aşan, ders uygulamalarına ilişkin koşul-
ların hiçbirini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. DVZ notu, not ortalaması hesabında sıfır
katsayısı ile işlem görür. 

ç) Ortalamaya katılmayan derslere verilen notlar şunlardır:
1) YT (yeterli) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerden geçen öğrencilere verilir. 
2) YZ (yetersiz) notu; not ortalamalarına katılmayan derslerde başarı göstermeyen öğ-

rencilere verilir.
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Mezuniyet notu ve mezuniyet derecesi
MADDE 21 – (1) Dönem I, Dönem II, Dönem III, Dönem IV, Dönem V ve Dönem

VI’nın dönem notları toplamının altıya bölünmesiyle mezuniyet notu hesaplanır. Mezuniyet
notunun puan değerinin karşılığındaki mezuniyet derecesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Mezuniyet Notu Harf Notu Mezuniyet Katsayısı Mezuniyet Derecesi
90-100 AA 4,00 Pekiyi 
85-89 BA 3,50 İyi-Pekiyi 
80-84 BB 3,25 İyi 
70-79 CB 3,00 Orta-İyi 
60-69 CC 2,50 Orta 
Üstün onur mezunları ve onur mezunları
MADDE 22 – (1) Her yıl Fakülteden mezun olan öğrencilerin mezuniyet notlarına göre

sıralamaları yapılır. Birinci, ikinci, üçüncü sırada mezun olan öğrenciler üstün onur mezunları,
dördüncüden onuncuya kadar sırada mezun olan öğrenciler de onur mezunlarıdır.

Diplomalar
MADDE 23 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:
a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması:  Eğitim-öğretim programının Dönem I ve

Dönem II derslerini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve
ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir. Bu diplomayı
belirtilen koşullarla alanlar herhangi bir yolla tekrar aynı programa döndükleri takdirde aldıkları
diplomayı kayıt sırasında Üniversiteye geri vermek zorundadır. Aksi halde kayıtları yapılmaz.

b) Tıp doktorluğu diploması: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim-öğre-
tim süresini başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma–izinli sayılma  
MADDE 24 – (1) Yönetim Kurulu tarafından öğrencinin kayıt dondurmasına ve öğre-

nime ara vermesine aşağıda sayılan haklı ve geçerli mazeret durumunda bir defada en çok bir
yıl için izin verilir: 

a) Öğrencinin Üniversite hastanesinden veya diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık
raporlarıyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Öğrencinin kendisinin veya ailesinin oturduğu yerde doğal afetler meydana gelmiş
ve bunun mülki amirlerden alınan belgeyle belgelendirilmiş olması,

c) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da  bunların ağır hastalığında ba-
kacak başka bir kimsenin bulunmaması ve bunun belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin ailesinin ekonomik durumunda beklenmedik olumsuzlukların ortaya çık-
tığının belgelenmesi,

d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmaması, 
e) Öğrencinin herhangi bir sebeple tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması

üzerine  askere alınması,
f) Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
(2) Öğrencinin mazeretin ortaya çıkmasından itibaren on beş gün içerisinde başvurması

halinde geçen veya geçecek olan süreler kayıt dondurma süreleri olarak kararlaştırılır.
(3) Kaydı dondurulan öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez.
(4) Kayıt dondurulma ile geçen süreler öğrenim süresinden sayılmaz. 
Mazeretler
MADDE 25 – (1) Öğrencilerin her türlü mazereti Yönetim Kurulu tarafından değer-

lendirilerek kabul veya ret edilir. Mazeretlere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) İlk beş sınıf öğrencilerinin sınav tarihlerini kapsamayan yedi güne kadar olan kısa

süreli raporları, ilgili ders kurulu başkanı veya staj sorumlusu tarafından; yedi günden uzun
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süreyi kapsayan raporları ve sadece sınav tarihlerini kapsayan raporları ise Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. Mazereti kabul edilen öğrenciler, mazeretleri sü-
resince derslere devam edemez ve sınavlara alınmaz. 

b) Öğrencilerin; bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler ile karşılaşmalar sebe-
biyle Yönetim Kurulunun kararı ile izinli oldukları süreler devamsızlıktan sayılmaz. Öğrenciler,
bu süreler içinde giremedikleri uygulama çalışmalarını telafi ederler ve katılamadıkları sınav-
lara Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

Kayıt silme ve sildirme
MADDE 26 – (1) Aşağıdaki durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin kaydı

silinir.
a) 2547 sayılı Kanunda belirtilen azami eğitim süresi sonunda kayıtlı oldukları prog-

ramdan mezun olamamak.
b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim ku-

rumundan çıkarma cezası almış olmak.
c) Öğrencinin kendi isteğiyle Üniversiteden ayrılma talebinde bulunması.
(2) Kaydı silinen ya da kaydını kendi isteğiyle sildiren öğrenciye yatırdığı öğrenim

katkı payı iade edilmez. 
Disiplin
MADDE 27 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanun ile Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Giyim ve genel görünüş
MADDE 28 – (1) Öğrenciler; dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve uygulama

alanları ile bunların eklentilerinde giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hüküm-
lerine uymak zorundadır.

Tebligat ve adres bildirme
MADDE 29 – (1) Öğrenciye her türlü tebligat Üniversitenin ilgili birimine vermiş ol-

duğu adrese yapılır. Öğrenci adres değişikliklerini bir dilekçe ile bildirmek zorundadır. 
(2) Yeni adres bildirimi yapılmadığı için eski adrese tebligat yapılması durumunda so-

rumluluk öğrenciye aittir. 
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uy-
gulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 – (1) 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Düzce

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 
Eski öğrencilerin diplomaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2006-2007 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğren-

ciler istekleri halinde diplomalarını Abant İzzet Baysal Üniversitesinden almak üzere başvu-
rabilirler.

Azami süre hesabı
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26/11/2014 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında

kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, söz konusu tarihten önceki
öğrenim süreleri dikkate alınmaz.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başından geçerli ol-

mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/116 
Karar No : 2016/256 
Mahkememizin 26/05/2016 tarih 2015/116 esas 2015/256 sayılı kararı ile kullanmak için 

uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 
TCK nın 191 maddesi ile karar verilen Fahrettin ve ġükriye oğlu 06/04/1972 Adana, Seyhan, 
Hanedan Mh. nüfusuna kayıtlı Sanık Dündar TURANBAYBURT bildirdiği adresinin yetersiz 
olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm aramalara rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla; 

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. 8919 

—— • —— 
Manavgat 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/1210 
Karar No : 2016/135 
Marka Hakkına Tecavüz suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 

09/02/2016 tarihli ilamı ile hakkında düĢme, müsadere ve iade kararları verilen Mehmet ve Nimet 
oğlu, 17/10/1977 doğumlu, Adana, Seyhan, Tepebağ mah/köy nüfusuna kayıtlı HALĠL 
ġAġMAZ‘a tüm aramalara rağmen ulaĢılamamıĢtır. Adı geçen sanığa tebligat yapılamadığı ve 
mernis adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiĢ olup, 

ĠĢ bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre baĢlamak üzere 7 günlük süre içinde 
mahkememize veya bir baĢka asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçeyle ya da yapılacak sözlü 
baĢvurunun tutanağa geçirilmesiyle, temyiz yoluna baĢvurulabileceği, aksi halde hükmün 
kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 8917 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF DEMĠRBAġ MALZEME ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt Numarası : 2016/466810 
1 - Ġdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 
     türü ve miktarı : 3 kalem muhtelif demirbaĢ malzeme teknik bilgiye göre 

satın alınacaktır. 
3 - Ġhalenin  
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 23.11.2016 - Saat 14.00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 
23/11/2016 günü saat 14.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 
görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 50 TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9892/1-1 
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MENEMEN-ALĠAĞA-ÇANDARLI OTOYOLU PROJESĠ YAP - ĠġLET - DEVRET MODELĠ 

KAPSAMINDA TÜM ĠSTEKLĠLER ARASINDA KAPALI TEKLĠF ALMA USULÜ ĠLE 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 

ĠHALE KONUSU 

ĠHALE DOSYASI 

SATIġ BEDELĠ 

(KDV DAHĠL) 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

TUTARI 

ĠHALE 

TARĠH/SAATĠ 

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu 

Projesi Yap-ĠĢlet-Devret (YĠD) 

Modeli Kapsamında Tüm Ġstekliler 

Arasında Kapalı Teklif Alma 

Usulü ile Yaptırılacaktır. 

50.000 TL 

(EllibinTürk Lirası) 

25.000.000 TL 

(YirmibeĢmilyon 

Türk Lirası) 

15/02/2017 

10.30 

 

1 - ―Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi ġartnamesine ekli proje ve teknik 

Ģartnamelere göre 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu kararında belirtilen 

usul ve esaslar çerçevesinde yapım, iĢletim ve devri iĢine ait ihalesi; 15/02/2017 günü saat 

10:30‘da UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Yücetepe/ANKARA  A-Blok GiriĢ Katı Küçük Toplantı Salonunda, Görevlendirme Komisyonu 

huzurunda tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüne göre yapılacaktır.  

2 - ĠHALENĠN KONUSU: ―Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi 3996 sayılı 

Kanun ve bu Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına iliĢkin 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, 

iĢletilmesi, iĢletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleĢme süresi sonunda Otoyolun 

her türlü borç ve taahhütlerden ari, bakımlı, çalıĢır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak 

Ġdare‘ye devredilmesidir. 

3 - Ġstekliler; ihale dosyasını 15/11/2016 tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü 

ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı B-Blok Kat: 3‘te ücretsiz olarak görebilirler. Ġhaleye iliĢkin ihale 

dosyası satıĢ bedeli (KDV Dahil) 50.000 TL (Elli bin Türk Lirası)‘dir. Ġhaleye iĢtirak etmek 

isteyen istekliler, dosya bedelini Karayolları Genel Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve 

Raporlama ġubesi Müdürlüğü‘ne yatırmalarını müteakip, aldıkları makbuz karĢılığında 

Karayolları Genel Müdürlüğü ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı‘na müracaat ederek ihale dosyasını 

alabileceklerdir.  

4 - Söz konusu iĢe ait Geçici Teminat Tutarı 25.000.000 TL (Yirmi beĢ milyon Türk 

Lirası)‘dir. Teminat olarak kabul edilecek değerler, Ġdari ġartnamenin 6. Maddesinde belirtilmiĢtir.  

5 - Teklifler, en erken ihale tarihinden 7 (yedi) gün öncesinden baĢlamak üzere ihale 

tarihinde saat 10:00‘e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü ĠĢletmeler Dairesi BaĢkanlığı B-Blok 

Kat:3 Görevlendirme Komisyonu BaĢkanlığı‘na elden veya posta ile teslim edilecektir. Belirtilen 

gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu‘nun saat ayarı 

esastır. 

6- Ġhaleye katılacaklarda aranılacak Ģartlar, iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilmiĢtir.  

7 - Anılan iĢ 3996 sayılı Kanun ve 2011/1807 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

Usul ve Esaslar dahilinde yürütülecektir.  

8 - Ġdare Görevlendirmeyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olup Ġdare‘nin bu 

serbestliğinden dolayı istekliler herhangi bir nam altında Ġdare‘den talepte bulunamazlar. 

Ġlanen duyurulur. 9897/1-1 
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ZF ġANZIMANLARIN KOMPLE REVĠZYON-TAMĠR VE BAKIMLARININ 1 YIL 

SÜREYLE YAPTIRILMASI VE YEDEK PARÇA ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/465106 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü TalatpaĢa Bulvarı 

06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4129 - 4399 - 0 (312) 311 53 05  

c) Elektronik Posta Adresi : malzemesiparis@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : ZF Ģanzımanların komple revizyon - tamir ve bakımlarının 

1 yıl süreyle yaptırılması ve yedek parça alımı 

3 - Ġhalenin yapılacağı yer : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok 

Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu 

oda)/Anafartalar Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 3 

Gar - ANKARA/TÜRKĠYE 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir.  

5 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu‘na 21/11/2016 Pazartesi günü saat 10:00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi 

BaĢkanlığı Yapım SipariĢ ġubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden (Zemin Kat) KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  

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

tabi değildir. 9885/1-1 

————— 

DE 36000 TĠPĠ DĠZEL ELEKTRĠK LOKOMOTĠFLERĠN BAKIM VE REVĠZYONLARINDA 

KULLANILMAK ÜZERE 36 ADET AKS VE 500 ADET (Ø 1067 MM)  

MONOBLOK TEKERLEK SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt No : 2016/464977 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71319 - 0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : 36 adet Aks ve 500 Adet (Ø 1067 mm) 

Monoblok Tekerlek Alımı. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına 09/12/2016 günü saat 14.30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

Ġhale dokümanı TCDD TAġIMACILIK A.ġ. Satın Alma Dairesi BaĢkanlığı SipariĢ ġube  

Müdürlüğünde (1054 no.lu oda) görülebilir. 

5 - Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD 

ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 300,-TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9884/1-1 
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ARSANIN ÜZERĠNDE BULUNAN MEVCUT BĠNA YIKILARAK 

TĠCARET + KONUT ĠNġAATI YAPILMASI ĠġĠ 

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İlkadım Belediye Başkanlığından: 

1 - Ġhalenin konusu, Mülkiyeti Ġlkadım Belediyesine ait, Samsun ili Saitbey Mahallesi 

Unkapanı Caddesi, F36B22B1D pafta, 7119 ada, 1 parselde bulunan arsanın üzerinde bulunan 

mevcut binanın yıkılarak; Ticaret + Konut inĢaatı yapılması ve Ģartnamede ayrıntıları gösterilen 

Ģekilde paylaĢılması iĢi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35.(a) maddesi uyarınca ―Kapalı 

Teklif Açık Arttırma Usulü‖ ile Kat KarĢılığı ihale edilecektir. 

2 - Geçici teminat inĢaat maliyet bedeli ve ihale artırımına esas bedel üzerinden ayrı ayrı 

ödenecektir. Tahmini inĢaat maliyet bedeli 11.308.000,00 TL olup, eksik imalatlara karĢılık 

60.000,00 TL (AtmıĢbin Türk Lirası) üzerinden artırım yapılacaktır. 

Geçici teminat miktarı ĠnĢaat maliyetine esas bedelin %3‘ü olan 339.240,00 TL 

(Üçyüzotuzdokuzbinikiyüzkırk Türk Lirası) ve ihale artırımına esas bedelin %3‘ü olan 1.800,00 TL 

(Binsekizyüz Türk Lirası)‘dir. 

Ġhaleyi alan yüklenici,  ihalenin onayından sonra sözleĢme imzalanmasını müteakip ruhsat 

alınmasından itibaren: 720 (Yediyüzyirmi) takvim günüdür. Ġhaleyi alan yüklenici yer tesliminden 

itibaren 150 (Yüzelli) gün içerisinde ruhsat almak zorundadır. 

Herhangi bir sebepten dolayı inĢaatın tamamlanmaması halinde süre uzatılmasında 

Belediye Encümeni yetkilidir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. Encümen 

tarafından verilen bu ek süre içerisinde Belediyeye kalacak olan bağımsız bölümler için toplam 

aylık 9.000,00 TL kira bedeli tahsil edilir. Bu süre herhalde 180 takvim gününü geçemez. 

Ġstekliler Ġdari ġartnamenin 16.3. maddede belirtilmiĢ Belediyeye kalacak yerlere ilave 

olarak 60.000,00 TL (AtmıĢbin Türk Lirası) üzerinden teklif verecek olup, Ġhale üzerinde kalan 

istekli, ĠnĢaat maliyetine esas bede ve ihale artırımına esas bedel esas alınarak, ihale onayından 

sonra tebliğ tarihini takip eden 15.günün mesai saati bitimine kadar %6 oranında kat‘i teminatı 

ayrı ayrı vermek, karar pulu, damga vergisi bedellerini belediye veznesine yatırmak ve sözleĢme 

imzalamak zorundadır. Belirtilen süre ve miktarda kat‘i teminat verilmemesi, karar pulu ve 

damga vergilerinin yatırılmaması halinde sözleĢme veya bedeller yatırılsa dahi sözleĢme 

imzalanmazsa ihale iptal edilir, geçici teminat belediye ye irat kaydedilir. 

ĠnĢaat maliyetine esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin 

teminat binaya iskân alınması ve belediyeye kalacak olan mahallerin teslimi halinde hemen iade 

edilir. Ġhale artırımına esas bedele ait geçici teminat, kati teminat ödenmesi durmanda, kesin 

teminat ihale artırımına bedelinin tamamının süresi içerisinde ödenmesi halinde hemen iade edilir. 

3 - Ġhale, 06/12/2016 SALI günü saat 10:00‘da Ġlkadım Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. (Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı No: 73 encümen salonu Belediye Hizmet 

Binası ilkadım/SAMSUN). Teklifler en geç 05/12/2016 PAZARTESĠ Saat 17:00‘a kadar Ġlkadım 

Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü‘ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderebilir. Telgraf veya faksla yahut sanal ortamda ya da CD ortamında yapılacak 

baĢvurular dikkate alınmayacak, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

(Bahçelievler Mahallesi Ģehit Mehmet SANSIKÇI Sokak No: 1 Ġlkadım/SAMSUN) 

4 - Ġsteklilerin aĢağıda sıralanan Ģartları taĢıması ve istenen belgeleri ibraz etmesi Ģarttır: 

A) Kanuni Ġkametgâh Adresi, (Nüfus idaresi‘nden alınacak) 

B) Tebligat için adres göstermesi, 

a - Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b - Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c - Ortak GiriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

C) Geçici Teminatını vermesi, (Ġhale bedelinin %‘3‘ü oranında) 

D) Ġmza sirkülerini vermesi, 

a - Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

b - Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c - Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

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

E) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi, 

F) Ġhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz, 

G) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü‘nden alınacak borcu yoktur yazısı, 

5 - Ġstekliler, Ġlkadım Belediyesi Emlak Ġstimlak Müdürlüğünden (Gazi Hizmet Binası 

Bahçelievler mahallesi, ġehit Mehmet Sandıkçı Sokak No: 1) gayrimenkulün imar durumu vb. 

bilgileri temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar 

hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak Ģartıyla tam bilgi edineceklerdir. Ġhaleye ait Ģartname 

Samsun Ġlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası Emlak Ġstimlâk Müdürlüğünden 2.000,00 TL 

karĢılığında temin edilir. 9815/1-1 

—— • —— 

30.000 M3 BALAST FĠGÜRE HALĠNDE (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE)  

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/462567 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 

  (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

Gazellidere Ġstasyonunda iki parti halinde 30.000 m3 balast (Teknik ġartnameye göre) 

alım iĢidir. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir.  

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

BaĢkanlığına ihale gün ve saati olan 01/12/2016 günü saat 14:30‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ 

olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Mali ĠĢler Müdürlüğü 

Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

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

tabi değildir. 9864/1-1 
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ARSA VASIFLI TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1 - ‗‗Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7353 Ada, 1 Numaralı 8.457,66 m² 

Yüzölçümlü Arsa Vasıflı TaĢınmazın PeĢin SatıĢı‖ iĢi 

Tahmin Edilen Bedel : 13.532.256,00.-TL 

Geçici Teminat %3 :      405.968,00.-TL 

 

S. 

NO ĠLÇESĠ MAHALLESĠ 

ADA 

PARSEL 

NO 

TOPLAM 

m2 

BELEDĠYE 

HĠSSESĠ ĠMAR DURUMU 

1 Yıldırım Ertuğrulgazi 7353-1 
8.457,66 

m2 
Tam 

Kentsel DönüĢüm 

ve GeliĢim Proje 

Alanı 

 

2. ‗‗Bursa Ġli, Yıldırım Ġlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 7354 Ada, 1 Numaralı 9.020,20 m² 

Yüzölçümlü Arsa Vasıflı TaĢınmazın PeĢin SatıĢı‖ iĢi 

Tahmin Edilen Bedel : 14.432.320,00.-TL 

Geçici Teminat %3 :      432.970,00.-TL 

 

S. 

NO ĠLÇESĠ MAHALLESĠ 

ADA 

PARSEL 

NO 

TOPLAM 

m2 

BELEDĠYE 

HĠSSESĠ ĠMAR DURUMU 

1 Yıldırım Ertuğrulgazi 7354-1 
9.020,20 

m2 
Tam 

Kentsel DönüĢüm 

ve GeliĢim Proje 

Alanı 

 

2886 sayılı D.Ġ. Kanunun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye 

konulmuĢtur. 

Ġhalesi Belediyemiz Encümeninde 22/11/2016 SALI günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

ġartname ve ekleri: Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığına bağlı Ġhale ġb. Müd.de 

görülebileceği gibi 250,00.-TL (KDV dahil) bedelle de temin edilebilir. 

 

ĠSTENEN EVRAKLAR 

ġĠRKETLER ġAHISLAR 

1 Ġmza Sirküleri 1 Ġmza Beyannameleri 

2 Vekil Ġse Vekaletname 2 Vekil Ġse Vekaletname 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Sirküleri 

3 

Vekaleten Ġhaleye Katılma Halinde, 

Ġstekli Adına Katılan KiĢinin Noter 

Tasdikli Ġmza Beyannameleri 

4 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 4 Nüfus Kayıt Örneği. 

5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 5 
Ġkametgah Senedi 

 

6 ġartname Alındığına Dair Makbuz 6 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 

7 Ticaret Sicili Gazetesi 7 ġartname Alındığına Dair Makbuz 

8 
Bursa BüyükĢehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 
8 

Bursa BüyükĢehir Belediyesinden Borcu 

Yoktur Belgesi 

 

Ġç zarfları kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00‘a kadar Bursa BüyükĢehir Belediyesi 

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Ġhale ġb. Md.ğü Zafer Mh. Ankara Yolu Cad. A Blok 

Zemin Kat No: 1/1 Osmangazi/ Bursa adresine makbuz karĢılığı vermeleri gerekmektedir. 

Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul 

edilmeyecektir, ilan olunur. 

http://www.bursa.bel.tr 9685/1-1 
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CNC DĠK ĠġLEM MERKEZĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: CNC DĠK ĠġLEM MERKEZĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası  : 2016/462377 

Dosya no : 1622523 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2 

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : CNC dik iĢlem merkezi:1 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Maden 

Makinaları Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü ĠĢ Sahası 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 28/11/2016 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE belgesi  

4.2.2. Teknik Ģartname cevapları. 

4.2.3. Yetkili satıcı ve servis belgesi 

4.2.4. SatıĢ sonrası hizmet yeterlilik belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli firmaya %15 oranında 

fiyat avantajı uygulamak koĢuluyla, en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 100.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28/11/2016 Pazartesi günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9858/1-1 
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA VE ĠġLETME ĠġĠ  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Hayriye Mahallesinde bulunan, tapuda 46 pafta, 619 ada, 35 

parsel olarak kayıtlı, 361,00 m² yüzölçümlü ―AhĢap Ev, AhĢap Han, AhĢap Ardiye AhĢap 

Dükkan AhĢap Kahvehane AhĢap Fırın ve Arsa‖ vasıflı taĢınmazın üzerine Vakıflar Meclisi‘nin 

08.08.2016 tarih ve 438/350 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 25 (yirmibeĢ) yıl 

süreyle yurt inĢaatı yapılmak üzere yapım karĢılığı kira ve iĢletme ihalesine çıkartılmıĢtır. 

ĠLĠ : EskiĢehir 

ĠLÇESĠ : TepebaĢı 

MAHALLE : Hayriye 

PAFTA : 46 

ADA : 619 

PARSEL : 35 

YÜZÖLÇÜMÜ : 361,00 m²  

CĠNSĠ : AhĢap Ev, AhĢap Han, AhĢap Ardiye AhĢap Dükkan 

AhĢap Kahvehane AhĢap Fırın ve Arsa 

VAKFI  : Hacı Ömer Ağa Camii Vakfı (331/361 Hisse) 

  Vakıflar Genel Müdürlüğü (30/361 Hisse) 

MUHAMMEN BEDEL : 2.719.200,00 TL 

  (ikimilyonyediyüzondoluzbinikiyüzTürklirası)  

  (Toplam Maliyeti) 

GEÇĠCĠ TEMĠNAT : 81.576,00 TL (seksenbirbinbeĢyüzyetmiĢaltıTürkLirası) 

(Bu bedel muhammen bedelin %3‘üdür.) 

ĠHALE TARĠH VE SAATĠ : 29/11/2016 Salı günü saat: 14:00 

I - Yukarıda özellikleri belirtilen taĢınmaz, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar 

Meclisinin 08.08.2016 tarih ve 438/350 sayılı Kararı ve Bölge Müdürlük Makamının 24/10/2016 

tarihli sayılı ihale onay belgesinde belirtilen Ģartlar çerçevesinde; 

1 - SözleĢme süresinin, 5 yıl proje ve inĢaat süresinin de dahil olmak üzere toplam 25 yıl 

olması, 

2 - Kira bedellerinin; Yer teslim tarihinden itibaren plan tadilatı, proje ve inĢaat süresi 

olan 5 yıl için aylık 1.000,00 TL sabit kira bedeli alınması, 6. yıl aylık 20.000-TL olarak 

Müteakip yıllarda her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında 

arttırılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması,  

3 - Yüklenicisi tarafından tüm masrafları karĢılanmak ve yapılan proje dahil tüm 

muhdesatın peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak Ġdaremize terk ve teberru etmek 

kaydıyla mevcut imarının 2 (iki) yıl içerisinde değiĢtirilerek ―bitiĢik nizam 8 kat‖ yapılması, 

değiĢtirilen imar durumuna uygun mimari avan projesi, mimari, statik, mekanik, elektrik ve diğer 

tüm uygulama projelerinin ve imalat detaylarının 1 (bir) yıl içerisinde hazırlanması ve bunlarda 

yapılabilecek her türlü değiĢikliğin Vakıflar Bölge Müdürlüğüne, ilgili belediye ve kurumlara 

onaylatılması, Ġdaremiz ile gerekli tüm kurum ve kuruluĢların onayının alınmasını müteakip 

inĢaat ruhsatının alınması, 2 (iki) yıl içerisinde inĢaatın bitirilerek tesisin tüm ekipman ve iç 

donanımı ile tamamlanmıĢ olarak gerekli tüm izinlerin alınarak kullanıma açılması, cins 

tashihinin yapılması, uygulama projelerinin resmi kurum onaylı birer nüshasının Ġdaremize teslim 

edilmesi,  
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4 - Ġmar durumu gereği oluĢabilecek inĢaat alanı metrekaresindeki azalmadan ötürü hiçbir 

Ģekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi ve sözleĢme süresinin uzatılmaması, imar 

durumunda meydana gelebilecek iyileĢme veya proje değiĢikliği sonucu yurt oda sayısının 

artması durumunda sözleĢmedeki kira bedeline göre oransal olarak hesaplanıp kira bedeline 

yansıtılması,  

5 - Ġlgili mevzuata aykırı herhangi bir nedenle; sözleĢme süresinin bitiminden önce 

taĢınmazların ve binanın/binaların tahliye edilmesi halinde o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm 

masrafların, hakların ve yapılan imalatların peĢinen hiçbir hak talep etmeden bedelsiz olarak 

Ġdaremize terk ve teberru edildiğinden tüm hak ve yapılan imalatların Ġdaremize bırakılması, 

6 - SözleĢme tarihinden itibaren inĢaat bitirilip iĢletmeye açılıncaya kadar taĢınmazların 

baĢka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin Yüklenici tarafından sağlanması, 

7 - Yüklenicisi tarafından vakıf taĢınmazlar ve inĢaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, 

teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 

8 - Plan tadilatı için yükleniciye yer tesliminden itibaren 2 yıl süre verilmesi, 2 yıl 

sonunda plan tadilatının gerçekleĢtirilememesi halinde kesin teminat ile bu sürede yatırılan aylık 

kiraların Ġdaremize irat kaydedilmesi,  

9 - Yatırıma konu taĢınmaz için inĢaat/onarım ruhsatı alınabilmesi için yasal olarak terk 

edilmesi gereken (Yol, yeĢil alan vb.) kısmı var ise, bu kısımların imar durumunda gösterilmesi 

kaydı ile bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (% 40)‘ın üzerinde olması halinde, bu 

oranı aĢan kısmın bedelinin vergiye esas değerinden az olmamak üzere Ġdarece belirlenerek 

yükleniciden tahsil edilmesi, 

II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 

Merkez/KÜTAHYA bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının (2). katında 

toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır. 

III - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13.30-17:30 

saatleri Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan 

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 4. katındaki Yatım ve Emlak ġubesinde 

görülebilir veya Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü‘nün T.C. Vakıflar Bankası Kütahya ġubesi 

nezdindeki TR68 0001 5001 5800 726 621 8763 IBAN nolu hesabına iĢin adı, tüzel veya gerçek 

kiĢiliğin unvanı ile vergi numarası belirtilmek suretiyle 100,00 (Yüz) TL yatırılarak alınmıĢ 

makbuz karĢılığında aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları 

teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Cedit Mah. Adnan Menderes Cad. No: 65 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Kütahya 

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir. 

Teklifi ihtiva eden (örnek forma uygun olarak hazırlanan teklif mektubu) kapatılmıĢ, 

mühürlenmiĢ / imzalanmıĢ iç zarf ile 

a) Ekli örneğe uygun Türkiye'de tebligat için adres beyanı, telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge  

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi 

Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının idareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 
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b. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylanmıĢ 

olması gerekir). 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının idareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 

a. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının idareye 

ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 

b. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya 

aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti. 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için örneğine uygun örnek forma göre 

düzenlenmiĢ ortak giriĢim beyannamesi vermesi. 

f) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu ( Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan 

idare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması gerekmektedir) 

aslı veya Ġdarece aslı görülmüĢ sureti. Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da 

birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. (Gerek görüldüğünde, 

banka referans mektubunun teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya Ģubesinden 

idarelerce yapılır. Yapılan teyitlerin bankanın en az iki yetkilisinin imzasını taĢıması zorunludur.)  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir 

g) Tahmin edilen bedelin %50 den az olmamak üzere; ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik 

karnesi veya son on beĢ yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ "ĠĢ Deneyim Belgesi" veya ilgili 

Belediyeden alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina 

inĢaatına ait ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti 

veya aslının idareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, 

ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında yabancı ülke kamu kurum ve 

kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif bedellerinin sözleĢme tarihindeki 

Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir, 

Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu kurum ve kuruluĢlarına 

taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi, 

a. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide karĢı 

taĢeron olarak (idarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı aĢmamak 

üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde idarenin onayına haiz noter tasdikli 

TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi, 
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b. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü 

yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesi, 

c. Ancak isteklinin iĢ yaptığına dair bu belgelerinin bulunmaması halinde, ihale 

Ģartnamesinin 22. Maddesi hükmünce, alt yükleniciye yaptıracağına dair taahhütname  

h) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

idareye ibraz edilmesi Ģartıyla idarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġdareden temin edilecek örneğe uygun, ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına 

iliĢkin yazılı beyanını vermesi, 

k) Ġhale dokümanının satılması halinde satın alındığına dair makbuz, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine 

uygun yazılı beyanı 

m) Teknik Personel Taahhütnamesi 

n) Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmıĢ ve Ġdari Ģartnamenin 15. (onbeĢinci) 

maddesinde yazılı 81.576,00 TL (seksenbirbinbeĢyüzyetmiĢaltı TürkLirası) tutarında geçici 

teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Kütahya Vakıflar Bölge 

Müdürlüğü‘nün T.C Vakıflar Bankası Kütahya ġubesi nezdinde açılı bulunan TR68 0001 5001 

5800 726 621 8763 ĠBAN nolu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekondu. (Teminat 

mektupları 2886 sayılı Devlet Ġhale Yasasına göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri 

taĢımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır.) 

o) Teklif mektubu 

p) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, e, g, h, i, j, l) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır.  

V - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 5.nci maddesine göre hazırlayacakları 

tekliflerini, aynı Ģartnamenin 8.inci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve 

saatine kadar Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.  

VI - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan 

istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VII - Teklif dosyası, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne verilecek olup, dosyalar 

Ġdareye verildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın 

tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

VIII - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

IX - Bu iĢe ait ilan bedelleri defaten Ġdaremize sözleĢme yapılmadan önce yatırılacaktır. 

X - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

TEL : 0 274 223 64 76  

FAKS : 0 274 224 11 71 

E-MAĠL : kutahya@vgm.gov.tr. 

Ġnternet Adresi : www.vgm.gov.tr 

Ġlan olunur. 9502/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Ġhaleye Konu ĠĢ‘in; 

Adı : Ġzmir Ġli, Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 

ada, 1 parsel üzerinde 10 yıl süreli sınırlı ayni hak 

(intifa hakkı) tesis edilmesi karĢılığında; ototerminal 

ve otopark binası yaptırılması iĢi. 

Niteliği : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi mülkiyetindeki; Ġzmir 

Ġli, Balçova Ġlçesi, Ġnciraltı Mahallesi, 1564 ada, 1 

parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kararı 

gereği, Belediye tarafından yüklenici lehine 10 yıl 

süreli sınırlı ayni hak (intifa hakkı) tesis edilmesi 

karĢılığında; yüklenici tarafından Belediyece 

onaylanmıĢ proje ve teknik Ģartname kapsamında; 

ototerminal ve otopark binası yapılması (çevre 

düzeni dahil), 10 yıl süre içerisinde otopark kısmının 

iĢletilmesi, iĢletme süresince Belediyeye intifa hakkı 

bedeli ödenmesi ve süre bitiminde binanın eksiksiz, 

bakımlı, kullanılır vaziyette, her türlü borç ve 

taahhütten ari Ģekilde bedelsiz olarak Belediyeye 

devredilmesi iĢidir. 

Ġhale Yöntemi : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 35. 

maddesinin ―a‖ bendine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ 

ĠĢin Süresi : 10 yıl 

 

Yeri ve Miktarı Ġl Ġlçe Mahalle Ada No Parsel No 

Arsa Alanı 

(m2) 

Proje ĠnĢaat 

Alanı (m2) 

Ġzmir Balçova Ġnciraltı 1564 1 16.500,67 49.737,00 

 

Asgari ġartlar : 1 - Yüklenici tarafından tüm masrafları karĢılanmak 

üzere, sözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz 

ay içerisinde gerekli tüm uygulama projeleri 

hazırlatılacak, ilgili tüm kurum ve kuruluĢlarına 

onaylatılacak, inĢaat ruhsatı alınarak inĢaata 

baĢlanacak, inĢaat imalatları bitirilerek bina faaliyete 

geçirilecek, bu süre içerisinde otopark binasının 

iĢletmeye açılamaması durumunda, yapılan 

sözleĢmeye yönelik fesih süreci baĢlatılacak ve 

bunun sonucunda o tarihe kadar yapılmıĢ olan tüm 

imalatlar Belediyeye terk edilecek ve yatırılan 

teminat Belediyeye gelir kaydedilecektir. 
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  2 - Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından 

Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt hasılatı 

üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark 

iĢletme gelirleri toplamı üzerinden elde edilen brüt 

hasılatın asgari %3‘üdür. Ġhale de artırım, bu oran 

üzerinden ve ondalık dilimler ile yapılacaktır. 

ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari 

brüt hasılatı 2.551.500,00 - TL olarak kabul 

edilecektir. Belediyeye ödenecek intifa hakkı bedeli, 

asgari brüt hasılat üzerinden hesaplanan bedelden az 

olamaz. 

Tahmin Edilen Bedel : 31.334.310,00 TL (KDV dahil) 

  (Otuzbirmilyonüçyüzotuzdörtbinüçyüzontürklirasıdır) 

Geçici Teminat Miktarı : 940.029,30 TL. 

  (DokuzyüzkırkbinyirmidokuztürklirasıotuzkuruĢ) 

Ġhale Dosyası SatıĢ Bedeli : 400,00 - TL 

  (dörtyüzTürkLirası) 

Ġhale Dosyasının Görüleceği 

ve Temin Edileceği Adres / Yer : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5 /508 

no‘lu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / ĠZMĠR 

Ġhale Dosyasının Görüleceği ve 

Temin Edileceği Saat : Son teklif verme günü ve saatine kadar mesai 

günlerinde 09.30 - 11.30/13.30 - 16.00 saatleri arası 

Ġhale için son evrak verme 

tarihi ve saati : Tarih: 24.11.2016 Saat: 12:00 

Ġhale için evrak teslim adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5/508 

nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak / ĠZMĠR 

Ġhale tarihi (dıĢ zarfların açılması) 

ve saati : Tarih: 24.11.2016   Saat: 14:00 

Ġhale salonu (dıĢ zarfların 

açılacağı yer) adresi : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 3 No: 

309 Encümen Toplantı Odası Cumhuriyet Bulvarı 

No: 1   Konak/ ĠZMĠR 

Mali Tekliflerin Açılma (iç zarfların 

açılması) Tarih ve saati : Tarih: 01.12.2016 Saat: 14:00 

Ġhale Komisyonu Toplantı Yeri : Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Odası Kat: 3 No: 309 Cumhuriyet Bulvarı 

No: 1   Konak / ĠZMĠR 

ĠHALEYE KATILABĠLMEK ĠÇĠN; 

1 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmesi için; iĢe ait Ġdari ġartnamede belirtilen belgeleri ve 

hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar Ġzmir BüyükĢehir 

Belediyesi BaĢkanlığı Kat: 5 / 508 nolu oda Cumhuriyet Bulvarı No: 1 Konak/ ĠZMĠR adresine 
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teslim etmesi veya posta yoluyla ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Postada oluĢacak gecikmelerden 

Ġdare sorumlu değildir. 

2 - Bu ihaleye gerçek veya tüzel kiĢi veya bunların oluĢturdukları ortak giriĢimler teklif 

verebilecektir. 

3 - Bu iĢin ihalesine katılmak üzere Ġstekli kendi adına asaleten ve/veya baĢkaları adına 

vekaleten sadece tek bir baĢvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak baĢvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak giriĢim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.  

5 - Ġhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesine izin verilmemektedir. 

ĠHALE ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER: 

1 - DIġ ZARF 

1.1. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı 

fotokopisi, 

1.2. Türkiye‘de tebligat için adres beyanı gösteren belge, 

1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar 

odası veya ilgili meslek odası belgesi, 

1.4 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya iliĢkin olarak vekil adına 

düzenlenmiĢ, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan ĠĢ Ortaklığı 

Beyannamesi,  

1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; tüzel kiĢiliğe iliĢkin ortaklığın, ticaret 

ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest 

muhasebeci, 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. 

1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

1.9. Ġhale dokümanındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiĢ Yer Görme Belgesi, 

1.10. Süresiz ve teyit yazılı Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi adına geçici teminat mektubu 

veya Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmıĢ geçici teminat alındı 

makbuzu, 

1.11. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.12. Mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihinin içinde bulunduğu ay veya bir önceki aya 

ait vergi borcu olmadığına dair düzenlenmiĢ belge, 

1.13. Ġdari ġartnamenin 18. Maddesindeki Ġhaleye Katılamayacak Olanlar, Yasak Fiil 

veya DavranıĢlar ve Ġhale DıĢı Bırakılma koĢulları taĢımadığına dair, ihale dokümanındaki örneğe 

uygun olarak düzenlenecek taahhütname, 

1.14. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler 
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a) Ġsteklinin muhammen bedelin %25‘inden az olmamak üzere bankalar nezdindeki 

kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını 

gösteren banka referans mektubu 

b) Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eĢdeğer 

belgeleri.  

c) ĠĢ hacmini gösteren belgeler:  

Ġsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aĢağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir;  

1) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu 

2) Taahhüdü altında devam eden yapım iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

yapım iĢlerinin parasal tutarını gösteren faturalar 

1.15. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler  

Ġsteklinin, yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olup, Ġdari ġartnamede 

belirtilen iĢ deneyim belgeleri kabul edilecektir. 

1.16. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler:  

Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ Grupları Tebliğinde Yer Alan B/III Grubu iĢler veya ihale 

konusu iĢi de içeren iĢ deneyim belgeleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.  

1.17. Ġsteklilerden Ġdari ġartnamede sayı ve nitelikleri belirtilen personele ait Ġdari 

ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek taahhütname istenmektedir.  

1.18 - Ġdari ġartnamede belirtilen makine - ekipman için Ġdari ġartname eki örneğe uygun 

olarak düzenlenecek taahhütname ile istenmektedir.  

2 - ĠÇ ZARF 

2.1. Ġç zarfa Ġdari ġartname eki örneğe uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu 

konacaktır. (Örnek-1).  

2.2. Sınırlı ayni hak bedeli, yüklenici tarafından Belediyeye otopark iĢletme gelirleri brüt 

hasılatı üzerinden verilecek olan bedeldir. Bu bedel, Otopark iĢletme gelirleri toplamı üzerinden 

elde edilen brüt hasılatın asgari %3‘üdür. Ġhale de artırım bu oran üzerinden ve ondalık dilimler 

ile yapılacaktır. ĠĢletmenin otopark gelirlerine iliĢkin yıllık asgari brüt hasılatı 2.551.500,00 - TL 

olarak kabul edilecektir. 

Ġhale teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte 

olup, teklif verilebilmesi için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması 

mecburidir. 

Ġhaleye katılmak için kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekâleten sadece tek bir 

baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

Ġdare ihaleyi yapıp - yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 9857/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından: 

555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞĠ 

COĞRAFĠ ĠġARETLERĠN KORUNMASINA ĠLĠġKĠN TESCĠL TALEBĠ ĠLANI 

AĢağıda baĢvuru tarihi, baĢvuru numarası, baĢvuru sahibi, çeĢidi ve teknik özellikleri 

belirtilen coğrafi iĢaret tescil baĢvurusu, 555 sayılı Coğrafi ĠĢaretlerin Korunması Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ―BaĢvurunun Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren 

altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk açısından tescil 

talebinin geçersizliğine iliĢkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.‖ hükmünü amir 11 nci 

maddenin 1 nci fıkrası uyarınca ilan edilmektedir. 

COĞRAFĠ ĠġARETĠN 

BaĢvuru Tarihi : 02.05.2013 

BaĢvuru No : C2013/057 

Coğrafi ĠĢaretin Adı : Urfa EĢkili  

Ürünün Adı : TurĢu 

Coğrafi ĠĢaretin Türü : Mahreç 

BaĢvuru Sahibi : ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

BaĢvuru Sahibinin Adresi : PaĢabağı Mahallesi Adalet Caddesi No: 9 Haliliye/ġanlıurfa 

Kullanım Biçimi : Markalama  

Coğrafi Sınır : ġanlıurfa  

Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:  

Urfa EĢkili, yörede yetiĢen üzümlerden geleneksel yöntemle üretilen eĢkili suyuna yerli 

yeĢil biberin eklenmesiyle yapılan yöresel bir turĢudur. Yemeklerin yanında suyu ile birlikte 

ikram edilir. EĢkili sadece ġanlıurfa‘da hazırlanmaktadır. GeçmiĢte, üzüm bağı olan her 

ġanlıurfalı ailenin evinde dağıtmak için eĢkili bulunurdu ve eĢkili basmak bir beceri isterdi. KıĢın 

baĢında bolca hazırlanır, hayır olsun diye komĢulara, dost ve akrabaya, tanıdık, tanımadık herkese 

dağıtılırdı. 

GeçmiĢten gelen üretim geleneği, eĢkilinin içeriğinde sadece yerli yeĢil bibere yer 

verilmesi ve bir kez üretilen eĢkili suyunun pek çok defa eĢkili üretiminde kullanılabilmesi 

özellikleriyle diğer yörelerde yapılan turĢulardan ayrılmaktadır.  

Urfa EĢkilinin yapımında ġanlıurfa‘nın sıcak ikliminde ve toprağında yetiĢen her tür 

üzüm (Azezi, ÇiloreĢ, Tahannebi, Hatunparmağı, Hönüsü, Kabarcık, Horoz Karası, Sergi Karası, 

Tilgören, Sultani Çekirdeksiz, Oğlak Karası) kullanılmakla beraber özellikle oğlak karası siyah 

üzüm tercih edilmektedir. Oğlak Karası Siyah Üzüm (C. Sauvignon veya Cabernet Sauvignon); 

siyah renkli, yuvarlak taneli küçük irilikte, 2-3 çekirdek sayısı bulunan, kalın kabuklu ve tatlı 

aromalı, salkımı ise küçük taneli, uzun konik Ģekilli, seyrek ve dolgun sıklıkta olan bir üzüm 

çeĢididir. 

Urfa EĢkili yapılırken, eĢkili suyuna acılık oranı fazla yakıcı olmayan tada sahip yerli 

yeĢil biber yani Urfa yöresinde yetiĢtirilen ―Ġnan 3363‖ biber çeĢidi konulur.  

Üretim Yöntemi: 

Önce eĢkili suyu hazırlanır daha sonra bu suya kırmızılaĢmamıĢ yerli yeĢil biberler 

konarak eĢkili yapılır. 

Kullanılan Malzemeler: 

EĢkili suyu için: 

• 20 kg taze üzüm  

• 8 gram tuz 

• 1 kahve fincanı arpa veya nohut 

• 1 litre geçen yıldan yapılarak bu yıl için ayrılan eĢkili suyu 
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EĢkili Ġçin: 

• 4 kg yerli taze yeĢil biber 

EĢkili Suyunun HazırlanıĢı: 

Üzümler yıkanır, niteliğine uygun olmayanlar, bozuk veya çürük olanlar ayıklanır, 

tanelerine ayrılır, el ile yoğrulup ezilerek, küpe doldurulur. EĢkili yapımında kullanılan küp; ağzı 

dar, ĢiĢkin karınlı ve büyük toprak küptür. Küpün içerisinin yıkanıp temizlenmiĢ olması 

önemlidir. Ġçine mayalanmasını sağlamak için arpa veya nohut ile önceki yıldan kalan eĢkili suyu 

ve tuz konarak ağzı kapatılır. Küpün etrafı sıcak tutacak Ģekilde battaniye vb. ile sarılır, karanlık 

ve soğuk almayacağı bir ortama konulur. Eski zamanlarda küpün etrafı saman, kurutulmuĢ kepek 

vb. materyal ile sarılırdı. 40 gün bekletilir ve 41. gün tadına bakılır. Kokusundan ve tadından 

üzüm suyunun eĢkiliye dönüĢüp dönüĢmediği anlaĢılır. Acımsı bir tat var ise olmamıĢtır ve 

kullanılamaz. Sirke tadı varsa dönmüĢ yani eĢkili suyu olmuĢ demektir. Suyun berrak, koyu renkli 

ve içiminin keskin olması makbuldür. EĢkiliye dönüĢen üzümlerin suyu sıkılıp posası atılır. 

Böylece eĢkili suyu hazır hale gelmiĢ olur. 

EĢkili suyunun kullanılarak EĢkilinin hazırlanıĢı: 

Urfa‘da yetiĢtirilen Ġnan 3363 çeĢidi yerli yeĢil biberler yıkanır, sapları kesilir, iğne ile 

delinerek ya da alt kısmından bıçakla az miktarda yarılarak, plastik veya cam kavanoza 

yerleĢtirilir. Kavanoz ağzına kadar eĢkili suyu ile doldurulmalıdır. Biberler, üzerine konacak 

tabak vb. bir kapak ile kapatılır. Kavanozun kapağı hava almayacak Ģekilde kapatılır. 15 gün 

sonra servise hazır hale gelir.  

EĢkilinin Sunumu 

Yemeklerin yanında suyu ile birlikte ikram edilir. Biberleri yenir, eĢkilinin suyu ise 

yemekle beraber içilir.  

Coğrafi Sınır Ġçerisinde GerçekleĢmesi Gereken Üretim, ĠĢleme ve Diğer ĠĢlemler 

Urfa EĢkili, ġanlıurfa‘ya özgü yöresel biber turĢusu olup, ġanlıurfa sınırları içerisinde 

toprak ve iklim yapısı nedeniyle yüksek kalitede yetiĢen üzüm çeĢitlerinin, geleneksel ve ustalık 

içeren yöntemle eĢkili suyuna dönüĢtürülmesi, dönüĢen eĢkili suyuna yerli yeĢil biberin eklenmesi 

ürünün yöreden kaynaklanan özellikleridir.  

Denetim 

Urfa EĢkilinin, yukarıda belirtilen özelliklere uygun olarak üretilip üretilmediğine dair 

denetimler 555 sayılı KHK hükümlerine uygun olarak, ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 

temsilcisinin koordinatörlüğünde; ġanlıurfa Belediyesi, ġanlıurfa Lokantacı, Köfteci ve Tatlıcılar 

Esnaf Odası ve ġanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlüğü Gıda Yem ġube Müdürlüğü 

temsilcisinden oluĢan 3 kiĢilik denetim komisyonu tarafından yapılır. 

Denetim komisyonu; Urfa EĢkilinin üretim yönteminde belirtilen tekniğe uygun ve 

hijyenik Ģekilde hazırlanması, depolanması, taĢınması ve pazarlanmasının kontrolünü ve coğrafi 

iĢaretin takibi konusunda gerekli denetim iĢlemlerini yürütür. Bu kapsamda Komisyon, yılda 1 

defa düzenli olarak, ihtiyaç duyulduğunda/Ģikayet halinde ise her zaman denetim iĢlemlerini 

yürütecek ve sonuçları raporlayacaktır. Komisyon tarafından gerekli hallerde numuneler alınarak 

laboratuvar analizlerinin, bağımsız laboratuvarda yapılması sağlanır. Ayrıca, coğrafi iĢareti haksız 

ve kurallara aykırı kullananlar hakkında gerekli kanuni yollara baĢvurur ve konunun takipçisi 

olur. Denetime iliĢkin raporlar ġanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Patent 

Enstitüsüne gönderilir. 9888/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/235987 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursa Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Bursa/Yıldırım 

Adresi 
Mimar Sinan Mah. Emniyet Cad. 

No: 40/1 
Tel-Faks 0 224 368 79 81 – 0 224 366 17 27 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖSSA ĠnĢaat Taahhüt Petrol 

Ürünleri Pazarlama Ticaret Sanayii 

Ltd. ġti. 

Engin TÜRKER 

Adresi 

Konak Mah. Yıldırım Cad. Kasap 

Hüseyin Sok. No: 1/B                

Nilüfer-Bursa 

Konak Mah. Yıldırım Cad. Kasap 

Hüseyin Sok. No: 1/B Nilüfer-Bursa 

T.C. Kimlik No.  57724320280 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6610120581  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 6379  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9886/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/122920 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/ Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı DSĠ 7. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ġlkadım/SAMSUN 

Adresi 
Bahçelievler Mah. Ġstiklal Cad. 

No:138 
Tel-Faks 0 362 230 79 00-0 362 234 03 87 

Posta Kodu 55070 E-Mail dsi7@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ASM ĠnĢaat ve ĠnĢaat Malzemeleri 

Nakliye ve Taahhüt Madencilik 

Hayvancılık Sanayi Limited ġirketi 

Nurullah ÖZBERK 

Adresi 
Yeni Mah. Gazi Caddesi Saim 

Bilginoğlu Apt. No:72/6 Elazığ 
 

T.C. Kimlik No.  25738662368 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0900040836  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
8160  

Adı/Unvanı 

SĠYER ĠnĢaat Madencilik Tarım Gıda 

Nakliye Ġthalat Ġhracat Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 

Muhittin UZUN 

Adresi 
Kültür Mahallesi ġehit ObaĢı Adnan 

Aksakal Sokak No:8/C Elazığ 
 

T.C. Kimlik No.  24001729050 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7720615481  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
12441  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9880/1-1 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/313749 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DSĠ Genel Müdürlüğü 24. Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Kars/Merkez  

Adresi 
Örnek Mahallesi A. Gaffar Okan 

Bulvarı KARS 
Tel-Faks 0474 2125804 – 0474 2125811 

Posta 

Kodu 
36100 E-Mail dsi24@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ġbrahim Erhan ALAY  

Adresi 
A. Mumcu Cad. Hürriyet ĠĢ Merkezi 

K:5/30 Yakutiye/ERZURUM  
 

T.C. Kimlik No. 29740583086   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Erzurum Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
12568  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9879/1/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/313749 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
DSĠ Genel Müdürlüğü 24.Bölge 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Kars/Merkez  

Adresi 
Örnek Mahallesi A.Gaffar Okan 

Bulvarı KARS 
Tel-Faks 0474 2125804 – 0474 2125811 

Posta 

Kodu 
36100 E-Mail dsi24@dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Yusuf Ağaoğlu ĠnĢaat Doğalgaz 

Nakliye Harfiyat Gıda Taahhüt Ticaret 

ve Sanayi Limited ġirketi  

Avni ÖZDEMĠR 

Adresi 

Topçuoğlu Mah. A. Mumcu Cad. 

Erzurum ĠĢ Merkezi No: 70 

Yakutiye/ERZURUM 

 

T.C. Kimlik No.  34066428430 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9880480299  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Erzurum Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
14732  

6. 

Yasaklama 

Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9879/2/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9899/1-1 
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: 

SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU SINAV DUYURUSU 

5531 Sayılı ―Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendisliği Hakkında Kanun‖ un 6‘ncı maddesi uyarınca hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 

sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ―Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve 

Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği‖ne uygun olarak, bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma 

çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve ağaç iĢleri 

endüstri mühendisi aday meslek mensuplarının katılacakları serbest meslek mensupluğu sınavları, 

uzmanlık alanlarına göre ayrı ayrı olmak üzere aĢağıdaki esaslar dahilinde yapılacaktır. Buna 

göre; 

A) SINAVA GĠRECEK ADAY MESLEK MENSUPLARINDA ARANACAK ġARTLAR: 

a) Orman Mühendisleri Odasının bilgisi dahilinde ruhsatlı meslek mensubu yanında veya 

denetim ve gözetiminde bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını yapmak ve yanında 

çalıĢtığı meslek mensubundan 100 üzerinden en az 60 puan tezkiye değerlendirme notu alarak 

baĢarılı olmak koĢuluyla, düzenlenen tezkiye varakası en geç 30 Kasım 2016 ÇarĢamba günü 

mesai bitimine kadar Odaya teslim edilecektir.  

b) Uygulama tezleri; tezlerin teslim yazısında belirtilen süre içinde Odaya teslim edilmiĢ 

olmalıdır. 

c) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi ile mesleki deneyim kazanma 

çalıĢmalarının tamamlandığına dair tamamlama belgesinin ekleneceği sınav baĢvuru formu,  

30 Kasım 2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Odaya doğrudan veya taahhütlü mektupla 

gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

ç) Sınav baĢvuru belgeleri TEMDEM kurulunca 07 Aralık 2016 ÇarĢamba gününe kadar 

incelenecek, SMM sınavlarına girecek adaylar belirlenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirilecek ve 

Odanın internet sayfası ile ilan tahtasında 13 Aralık 2016 Salı gününe kadar duyurulacaktır. 

 d) SMM Sınavlarına aĢağıdaki serbest meslek mensubu adaylar girebileceklerdir. 

1 - Mesleki deneyim kazanma çalıĢmalarını baĢarıyla tamamlamıĢ ve ilk defa sınava 

girecek adaylar. 

2 - Serbest meslek mensupluğu sınavlarında baĢarısız olunan konular ile not yükseltilmek 

istenen konularda sınavlara girmek isteyen adaylar 

e) Sınava girilecek konulara ait Odanın belirlediği sınav giderleri 19 Aralık 2016 Pazartesi 

günü mesai bitimine kadar Odanın banka hesaplarına veya Oda muhasebesine yatırılacaktır. 

f) Sınav giriĢ belgeleri, adaylara 23 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar imza 

karĢılığı tebliğ edilecek veya baĢvuru formundaki adreslerine veya Odaya dilekçeyle bildirilen 

adreslerine iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir. 

g) Serbest meslek mensupluğu sınav giriĢ belgesiyle sınavlara girilebilecektir.  

B) SINAVLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: 

a) Sınav günleri : 07 Ocak 2017 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki 

sınav oturumu yapılacaktır. 

b) Sınav baĢlama saati : 09.30 

c) Sınav süresi : Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim 

kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. 

Sınav oturumları arasında en az bir saat süre olacaktır. 
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ç) Sınav yeri ve adresi : Ankara, sınav giriĢ belgesinde belirtilen adres ve salonda 

d) Sınavların Ģekli : Çoktan seçmeli yazılı test  

e) Sınav soru sayısı : Yönetmeliğin 40‘ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda 

Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman 

endüstri mühendisleri ve üçüncü fıkrasındaki konularda ağaç 

iĢleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir 

konuda 40 (Kırk) soru sorulacaktır. 

f) Puan durumu : Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 

Her bir sorunun değeri 2,5 (Ġki buçuk) puandır. 

5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre serbest meslek mensupluğu sınavlarına 

girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç ĠĢleri Endüstri 

Mühendislerine Yönetmeliğin 35‘inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur. 9878/1-1 

—— • —— 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadrolara 

öğretim üyesi alınacaktır. 

 

Fakülte 

Bölüm/ 

Program Ünvan 

Kadro 

Sayısı Aranan Kriterler 

ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme 
Yrd. Doç. 

Dr. 
1 

Adayların Ekonomi alanında 

doktora yapmıĢ ve makro finans 

alanında, özellikle kurumsal finans, 

hane halkı finansı ve sayısal 

methodlar konularında ders vermiĢ 

ve araĢtırma yapmıĢ olmaları 

gerekmektedir.  

Hukuk Fakültesi Hukuk Doç. Dr. 1 

Adayların BiliĢim ve Teknoloji 

Hukuku Anabilim dalında doçentlik 

belgelerini almıĢ olmaları 

gerekmektedir. 

 

Ġlanla ilgili tüm bilgiler Üniversitemizin http://www.bilgi.edu.tr/adresinde yer almaktadır. 

 9863/1-1 

—— • —— 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME ĠLANI 

08.11.2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan ilanımız sehven 

yayınlanmıĢ olup yeni ilanımız aĢağıda sunulmuĢtur. 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına 

öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki 

genel ve ilanda belirtilen diğer koĢulları taĢımaları gerekmektedir. 

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar baĢvuracağı kadronun birim ve anabilim 

dalını belirten müracaat dilekçelerine iki adet vesikalık fotoğraf ile birlikte tüm dosyalarına aslı 

veya onaylanmıĢ doçentlik belgelerini, diğer öğrenim belgelerini, özgeçmiĢlerini, nüfus cüzdanı 
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fotokopilerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını ekleyerek 6 (altı) takım halindeki dosyalarını 

personel daire baĢkanlığına Ģahsen teslim edeceklerdir. 

Ayrıca adaylar Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi 

gereğince müracaat dilekçelerinde yayınlarından birini baĢlıca araĢtırma eseri olarak 

göstereceklerdir. 

2 - Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracak adaylar, baĢvuracağı kadronun birim ve 

anabilim dalı ile yabancı dilini belirten müracaat dilekçelerine 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, 

lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgelerinin aslı veya onaylanmıĢ suretlerini, 

ÜDS/KPDS veya diğer yabancı dil belgelerini, özgeçmiĢlerini, askerlik durum belgelerini, 

bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili fakülte 

dekanlıkları ve yüksekokul müdürlüklerine Ģahsen teslim edeceklerdir. 

Yardımcı Doçent adaylarının Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavına girmesi ve bu 

sınavdan en az 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir. Sınav tarihi Rektörlüğümüzce 

daha sonra belirlenecek olup konu ile ilgili duyuru Üniversitemiz internet sayfası olan 

www.siirt.edu.tr adresinde duyurulacaktır. 

3 - Adayların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (OnbeĢ) gün içerisinde ilgili 

birimlere gerekli evrakları teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde Ģahsen yapılmayan 

müracaatlar ile eksik belgeyle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

4 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gereklidir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna, Profesör ve Doçentler müracaat edemezler. 

Herhangi bir kamu kuruluĢunda çalıĢanlar (daha önce çalıĢıp ayrılsalar dahi) çalıĢtığı 

kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. 

Duyurulur. 

 

Birim Bölüm 

Anabilim 

Dalı Unvan Derece Adet Açıklama 

Müh. 

Mim. 

Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık Profesör 1 1 
 

Makine Müh. 

Makine 

Teorisi ve 

Dinamiği 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġnsansız hava araçlarının 

kontrolü üzerine çalıĢmıĢ 

olmak. 

Ġlahiyat 

Fakültesi 

Ġslam Tarihi 

ve Sanatları 
Ġslam Tarihi Profesör 1 1 

 

Temel Ġslam 

Bilimleri 

Arap Dili ve 

Belagati 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda doktora 

yapmıĢ olmak. 

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Ġslam Hukuku 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

Ġlgili alanda doktora 

yapmıĢ olmak. 

Temel Ġslam 

Bilimleri 
Hadis 

Yrd. 

Doç. 
5 1 

Ġlgili alanda doktora 

yapmıĢ olmak. 

Fen 

Edeb. 

Fakültesi 

Matematik 
Uygulamalı 

Matematik 
Profesör 1 1 

 

Ziraat 

Fakültesi 

Tarımsal 

Biyoteknoloji 

Bitkisel 

Biyoteknoloji 

Yrd. 

Doç. 
4 1 

Ġlgili alanda doktora 

yapmıĢ olmak. 

 9887/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.01/107 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3852 SĠNOP 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Otmanlı Köyü, Otmanlı Köyü Ekmek Fırını‘nın 2863 sayılı 

Yasa kapsamında kültür varlığı olarak tespitinin ve koruma alan sınırlarının belirlenmesinin 

değerlendirilmesi istemine iliĢkin, Sinop Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 04.08.2016 tarih ve 

2602 sayılı yazısı, kurum görüĢlerinin iletildiği Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı X. Bölge 

Müdürlüğü Sinop ġube Müdürlüğü‘nün 06.09.2016 tarih ve 180803 sayılı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi 

BaĢkanlığı‘nın 19.09.2016 tarih ve E.15256 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 09.09.2016 tarih ve E.218075 sayılı, Sinop Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 

26.09.2016 tarih ve E.3250 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 03.10.2016 tarih ve 392 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Ayancık Ġlçesi, Otmanlı Köyü, Otmanlı Köyü Ekmek Fırını‘nın 2863 sayılı 

yasanın 6. maddesi kapsamında tescil edilmesine, tescilli taĢınmazın koruma alan sınırının ekteki 

1/1000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekliyle uygun olduğuna, bu alanda gelecekte 

yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesinde kurulumuzdan izin alınması gerektiğine 

karar verildi. 
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Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/1 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3828 SĠNOP 

Sinop Ġli, Merkez, Meydankapı ve Camikebir Mahallesi sınırları dahilinde, kuzeyini 

Sakarya caddesi, doğusunu Atatürk Caddesi ve güneyini Karadenizin sınırladığı alanın, Kentsel 

ve III.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil değerlendirmesine iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 25.01.2016 gün ve 255 sayılı yazısı, 24.02.2016 gün ve 427 sayılı yazımız 

ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 02.03.2016 gün ve 1454 sayılı, Karayolları Genel Müdürlüğü 7.Bölge 

Müdürlüğü‘nün 03.03.2016 gün ve 49319 sayılı, Sinop Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 18.03.2016 gün ve 893 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 374 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Meydankapı ve Camikebir Mahallesi sınırları dahilinde,  kuzeyini 

Sakarya caddesi, doğusunu Atatürk Caddesi ve güneyini Karadenizin sınırladığı alanın, kentsel sit 

tanımında belirtildiği Ģekliyle: mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir 

arada bulunmaları sebebiyle teker teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel 

elemanların (…yapılar, yerleĢim dokuları, duvarlar…) birlikte bulunduğu alanlar olması ve 

arkeolojik potansiyele sahip olması nedeniyle,  ―Kentsel ve III. derece arkeolojik sit alanı‖ olarak 

tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen 

koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, tescil edilen sit 

alanlarına iliĢkin koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar; kentsel sit alanında Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, 04.10.2006   gün ve 720 sayılı ilke karında 

belirtilen hususların, III. derece arkeolojik sit alanında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin belirtilen hususların Koruma-Kullanma koĢulları olarak belirlenmesine, karar 

verildi. 
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Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/465 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3831 SĠNOP 

Sinop Ġli, Merkez, Yeni Mahalle, 14 pafta,150 ada, 29 parselde açığa çıkan kalıntıların 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı ve 150 adanın tamamının III. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil değerlendirmesine iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

07.04.2016 gün ve 1155 sayılı yazısı, 30.05.2016 gün ve 1304 sayılı yazımız ile kurum görüĢü 

sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 06.06.2016 

gün ve 3884 sayılı, Sinop Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 13.06.2016 gün ve 1821 

sayılı yazıları,  Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 

04.10.2016 gün ve 373 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Yeni Mahalle 14 pafta, 150 ada, 29 parselde sondaj kazısı sonucu açığa 

çıkan kalıntıların, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığından "korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı" olarak tesciline, tescil fiĢinin uygun olduğuna, 14 pafta, 150 ada, 29 

parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olduğuna 

dair Ģerh konulması gerektiğine; 

Müze raporunda önerilen 150 ada, 29 parseldeki kalıntılar ile, SKVKBK nın 26.04.2016 

gün ve 1923 sayılı kararı ile (eski 57) yeni 66 parseldeki tescilli kalıntılarında bulunduğu 150 

adanın tamamının. 2863 sayılı yasa kapsamında ―III.derece arkeolojik sit alanı‖ olarak tescil 

edilmesine, tescil fiĢinin uygun olduğuna, sit sınırının ekli 1/1000 ölçekli haritada iĢaretlendiği 

Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, III.derece arkeolojik sit alanı 

içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine III.derece arkeolojik sit alanı olduğuna 

dair Ģerh konulmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar Koruma- Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin 

maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.02/329 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-3850 SĠNOP 

Sinop Ġli, Boyabat Ġlçesi, Binerli Köyü, Pelitçik Mahallesi tapulama harici alanda tespit 

edilen Kaletepe Tümülüsü ve nekropolün I.derece arkeolojik sit alanı, Kaletepe antik yerleĢim 

alanın III.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil değerlendirmesine iliĢkin, Sinop Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.04.2016 gün ve 1379 sayılı yazısı, 26.07.2016 gün ve 1696 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 02.08.2016 gün ve 5340 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı XI. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 02.08.2016 gün ve 155354 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı DSĠ 7. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 23.08.2016 gün ve 565884 sayılı yazısı, Sinop Ġl Özel Ġdaresi Kültür ve Sosyal 

ĠĢler  Müdürlüğü‘nün 08.09.2016 gün ve 10311 sayılı, Sinop Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‘nün 09.08.2016 gün ve 2734 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 367 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Sinop Ġli, Boyabat Ġlçesi, Binerli Köyü, Pelitçik Mahallesi tapulama harici alanda tespit 

edilen, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan, Kaletepe Tümülüsü ve nekropolün 

―I.derece arkeolojik sit alanı‖, Kaletepe antik yerleĢim alanın ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ 

olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/25000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, I. ve III. 

derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma 

Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 

sayılı ilke kararındaki I.ve III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna, 

söz konusu alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal kovuĢturma 

açılması ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesi gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 05.00/779 

Toplantı Tarihi ve No : 12.10.2016-161 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 12.10.2016-3762 SAMSUN 

Amasya Ġli, Merkez Ümük Köyü, Cey Mevkii, 111 ada, 17,18, 24, 28 nolu parseller ile 

112 ada 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 18, 41, 40, 25, 28, 27, 24, 22, 21 parsellerde 

kalan roma yerleĢmesi ve nekropolün tescil değerlendirmesine iliĢkin, Amasya Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 23.02.2016 gün ve 506 sayılı yazısı, 29.07.2016 gün ve 1766 sayılı 

yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 05.08.2016 gün ve 5421 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı XI. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 08.08.2016 gün ve 160283 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 11.08.2016 gün ve 428267 sayılı, Amasya Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve 

Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 31.08.2016 gün ve 9728 sayılı yazıları, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 381 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Amasya Ġli, Merkez Ümük Köyü, Cey Mevkii, 111 ada, 17,18, 24, 28 nolu parseller ile 

112 ada 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 18, 41, 40, 25, 28, 27, 24, 22, 21 parsellerde 

kalan roma yerleĢmesi ve nekropol, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan yerlerden 

olduğundan ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/5000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı 

içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―III. derece arkeolojik sit alanı‖ 

olduğuna dair Ģerh konulmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı 

yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına 

iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna, söz konusu alanda kaçak kazı yaparak tahribata sebebiyet 

verenler hakkında yasal kovuĢturma açılması ve sonucundan Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 52.04/13 

Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.10.2016-3821 SAMSUN 

Ordu Ġli, Gölköy Ġlçesi, Güzelyayla Mahallesi,  102 ada, 1 nolu parselde tespit edilen 3 

adet kaya mezar ve 2 adet lahit kaya mezarın tescil değerlendirmesine iliĢkin, Ordu Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü‘nün 04.03.2016 gün ve 163 sayılı yazısı, 

29.07.2016 gün ve 1769 sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 05.08.2016 gün ve 5420 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı XI.Bölge Müdürlüğü‘nün 16.08.2016 gün ve 166490 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 11.08.2016 gün ve 428267 sayılı, Gölköy Belediye 

BaĢkanlığı‘nın 05.08.2016 gün ve 1058 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 378 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ordu Ġli, Gölköy Ġlçesi, Güzelyayla Mahallesi,  102 ada, 1 nolu parselde tespit edilen ve 

2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 3 adet kaya mezar ve 2 adet lahit kaya mezarın 

―korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı ‖olarak, mezarların bulunduğu alan ve çevresinin 

―I.derece arkeolojik sit alanı‖ olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/5000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, tescil fiĢlerinin 

uygun olduğuna, 102 ada, 1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine I.derece arkeolojik sit 

alanı olduğuna dair Ģerh konulması gerektiğine, I. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı 

imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit 

alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.07/88 

Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.10.2016-3802 SAMSUN 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Celalli Mahallesi, Mantarlık Tepe Mevkii 104 ada, 38, 69, 70, 

179, 216 parsellerde tespit edilen tümülüsün tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 26.02.2016 gün ve 581 sayılı yazısı, 29.07.2016 gün ve 1781 

sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 09.08.2016 gün ve 5476 sayılı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı D.S.Ġ. 7. Bölge 

Müdürlüğü‘nün 22.08.2016 gün ve 562060 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 11.08.2016 gün ve 428267 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye 

BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 23.08.2016 gün ve 4157 sayılı, Kavak 

Belediye BaĢkanlığı‘nın 22.08.2016 gün ve 1449 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün ve 376 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Samsun Ġli, Kavak Ġlçesi, Celalli Mahallesi, Mantarlık Tepe Mevkii, 104 ada, 38, 69, 70, 

179, 216 parsellerde tespit edilen tümülüs, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kalan 

yerlerden olduğundan ―I.derece arkeolojik sit alanı‖ olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 

1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, sit sınırı içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―I. derece 

arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına, I. derece arkeolojik sit alanında koruma 

amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece 

arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna, söz konusu alanda kaçak kazı 

yaparak tahribata sebebiyet verenler hakkında yasal kovuĢturma açılması ve sonucundan Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine, karar verildi. 
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Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 55.14/43 

Toplantı Tarihi ve No : 13.10.2016-162 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 13.10.2016-3804 SAMSUN 

Samsun ili, Tekkeköy Ġlçesi, Asarağaç Mahallesi, Bayraktepe Mevkii 1 nolu parselde 

kalan kaleye ait mimari kalıntıların bulunduğu alanın, I.ve III.derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil değerlendirmesine iliĢkin, Samsun Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 27.05.2016 

gün ve 1556 sayılı yazısı, 29.07.2016 gün ve 1782 sayılı yazımız ile kurum görüĢü sorduğumuz 

yazımıza cevaben, Samsun Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 09.08.2016 gün ve 5478 sayılı, 

Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı D.S.Ġ. 7. Bölge Müdürlüğü‘nün 22.08.2016 gün ve 562060 sayılı, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 11.08.2016 gün ve 

428267 sayılı, Samsun BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın  

23.08.2016 gün ve 4158 sayılı, Tekkeköy Belediye BaĢkanlığı‘nın 29.08.2016 gün ve 5695 sayılı 

yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.10.2016 gün 

ve 375 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda; 

Samsun ili, Tekkeköy Ġlçesi, Asarağaç Mahallesi, Bayraktepe Mevkii, 1 nolu parselde 

kalan kaleye ait mimari kalıntıların bulunduğu alan, 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında 

kalan yerlerden olduğundan ―I. ve III. derece arkeolojik sit alanı‖ olarak tesciline, sit sınırının ekli 

1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, sit sınırı içinde kalan parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―I. ve III. derece 

arkeolojik sit alanı‖ olduğuna dair Ģerh konulmasına, I. ve III. derece arkeolojik sit alanında 

koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. ve III. 

derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna,  karar verildi. 
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Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   61.00/1319 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162  Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3074 

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi, sit alanı dıĢında, Özel Mülkiyete ait, 195 

ada, 19 parseldeki taĢınmazın kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren ilgilisinin 

09/05/2016 tarihli yazısı, konuya iliĢkin Ortahisar Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 20/05/2016 tarih ve 43187981-310.05.01/2305 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğü‘nün18/05/2016 tarih ve 60476105-205.02/E.1170458 sayılı yazısı, Ortahisar 

Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü‘nün 07/06/2016 tarih ve 29854272-160.99/E.1326251 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 25/07/2016 tarih ve 

2016/536 sayılı Uzman Raporu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi, 195 ada, 19 parselde bulunan taĢınmazın; 

5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 

6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; söz konusu 195 ada, 19 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral planda 

iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine 

karar verildi. 

 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

 
  9727/1/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   61.00/1323 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3075 

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi, sit alanı dıĢında, Özel Mülkiyete ait, 195 

ada, 1 ve 2 parseldeki taĢınmazların kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren ilgilisinin 

11/05/2016 tarihli yazısı, konuya iliĢkin Ortahisar Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 17/05/2016 tarih ve 43187981-310.05.01/2233 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği, 

Kadastro Müdürlüğü‘nün18/05/2016 tarih ve 60476105-205.02/E.1170097 sayılı yazısı, Ortahisar 

Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü‘nün 07/06/2016 tarih ve 29854272-160.99/E.1326200 sayılı 

yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 25/07/2016 tarih ve 

2016/537 sayılı Uzman Raporu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Ortahisar Ġlçesi, ÇarĢı Mahallesi, 195 ada, 1 ve 2 parselde bulunan 

taĢınmazların; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II.(iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II.(iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; söz konusu 195 ada, 1 ve 2 parselin koruma alanı ekte dağıtımı yapılan kadastral 

planda iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, belirlenen koruma alanı içerisinde kalan parsellerin 

tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise ―kültür varlığı korunma alanıdır‖ Ģerhinin verilmesi 

gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.01/163 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2016 - 162 Toplantı Yeri : TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28/09/2016 - 3079 

Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik mahallesi, sit alanı dıĢında, Trabzon Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 20/12/1990 gün ve 950 sayılı kararıyla ―Derecik Köyü 

Mezarlığı‖ adıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen; Trabzon Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 26/04/2012 gün ve 436 sayılı kararıyla da korunma alanı belirlenen 

taĢınmazın kadastral numaralarının belirlenmesine ve korunma alanının sayısallaĢtırılmasına 

iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 

12/08/2016 gün ve 561 sayılı uzman raporu; Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü Akçaabat 

Birimi‘nin 05/06/2012 gün ve 1358 sayılı yazısı; Akçaabat Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 

06/08/2012 gün ve 1694 sayılı yazısı; Akçaabat Kaymakamlığı Mahalli Ġdareler ġefliği‘nin 

28/08/2012 gün ve 2779 sayılı yazısı; Akçaabat Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü‘nün 10/05/2016 gün ve 2331 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Akçaabat ilçesi, Derecik mahallesi, sit alanı dıĢında, kurulumuzun 20/12/1990 

gün ve 950 sayılı kararıyla ―Derecik Köyü Mezarlığı‖ adıyla korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescillenen taĢınmazın kadastral numaralarının G43a02c2d-c3a pafta, 117 ada, 2-3 parseller 

ve yol olarak belirlenmesine; ayrıca kurulumuzun 26/04/2012 gün ve 436 sayılı kararıyla 

belirlenen korunma alanının, ekteki haritada gösterildiği Ģekilde sayısal olarak yeniden 

belirlenmesine, 

tescilli taĢınmazın bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma 

Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.06/02 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3094 

Trabzon ili, Of ilçesi su geldi mahallesi aĢağı su geldi mevkii 202 ada, 6 parselde yer alan 

mülkiyeti maliye hazinesine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli caminin basit 

onarım isteğine iliĢkin, Of Kaymakamlığı Ġlçe müftülüğünün 23.03.2016 gün ve 172 sayılı yazısı, 

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 1246 sayılı yazısı ve ekleri, Of 

Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 08.04.2016 gün ve E.835352 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği 

Kadastro Müdürlüğünün (Of Kadastro Biriminin E.846356) sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 22.12.1988 gün ve 261 sayılı kararı ile Trabzon Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 05.05.2016 gün ve 1857 sayı ile kayıtlı uzman 

raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Of ilçesi su geldi mahallesi aĢağı su geldi mevkii 202 ada, 6 parselde yer alan 

mülkiyeti maliye hazinesine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli caminin koruma 

grubunun I (Bir) korunma alanının ise ekteki paftada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlemesine, 

TaĢınmazın bulunduğu parselin (202 ada,6 parsel) tapu kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ 

Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

TaĢınmazın belirlenen korunma alanının içinde kalan 202 ada,3-7-8 ve 9 parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‘Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma 

Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

TaĢınmazda ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin 

alınmasına, esaslı onarımı halinde ilgili kurumlarca hazırlanacak rölöve restitüsyon ve restorasyon 

projelerinin kurulumuzda onaylatılmasından sonra caminin onarımının yapılabileceğine, 

Caminin, kararımız ekinde dağıtımı yapılan basit onarımı iĢlerinin, Trabzon Vakıflar 

Bölge Müdürlüğünün denetiminde özgün özelliklerine uygun olarak yapılmasında sakınca 

olmadığına karar verildi. 
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9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.06/30 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3095 

Trabzon ili, Of ilçesi Ballıca/Büyükmahalle 112 ada,1 parselde yer alan Of Ballıca köyü 

Büyük mahalle Kuran kursu ve hayratına ait caminin kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteğine 

iliĢkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 05.09.2016 gün ve1750 sayılı yazısı ve ekleri, 

Trabzon Valiliği Kadastro müdürlüğünün E.1850446 sayılı yazısı, Of Kaymakamlığı Tapu 

müdürlüğünün 16.08.2016 gün ve E.1850570 sayılı yazısı, Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını 

Koruma kurulunun 04.07.2003 gün ve 4746 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 27.09.2016 gün ve 3657 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu 

ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili Of ilçesi Ballıca/ Büyük mahalle 112 ada,1 parselde yer alan caminin, 3386 ve 

5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu 

kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Tescilli caminin korunma grubunun I (bir) korunma alanın ise ekteki 1/1000 ölçekli 

kadastral planda sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine; 

caminin bulunduğu parselin (112 ada,1 parsel )ile Mezarlığın bulunduğu parselin (114 ada 

7parsel) tapu kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Kültür varlığı olarak tescillenen caminin belirlenen korunma alanının içinde kalan124 

ada,7 parsel,123 ada, 1 ve2 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‘Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır‘‘ Ģerhinin verilmesine; 

Tescilli camide ve korunma alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi 

kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.06/154 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No : 28.09.2016 - 3097 

Trabzon Ġli, Of Ġlçesi, Gürpınar/Küçükdere Mahallesi, sit alanı dıĢında, özel mülkiyete ait, 

288 ada, 21 parseldeki konut ve serenderin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren 

ilgilisinin 02/06/2016 tarihli yazısı, konuya iliĢkin Trabzon Valiliği, Kadastro Müdürlüğü‘nün 

15/06/2016 tarih ve 26255393 (Of Kadastro Birimi)-205.02[205.02]/E.139265 sayılı yazısı, Of 

Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 24/06/2016 tarih ve 79130172-000-1191 sayılı 

yazısı, Of Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü‘nün 18/07/2016 tarih ve 44423910-

195.01[195.01]/E.1596193 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 20/09/2016 tarih ve 2016/626 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Trabzon Ġli, Of Ġlçesi, Gürpınar/Küçükdere Mahallesi, 288 ada, 21 parseldeki konut ve 

serenderin; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine; 

Koruma grubunun II. (iki) olarak belirlenmesine, taĢınmazların bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli II. (iki) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine, koruma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, karar verildi. 

  9727/6/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.09/59 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3099 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi Tarlacık Mahallesi, Evbahcesi mevkii, 149 ada, 3 parselde 

yer alan özel mülkiyete ait konut olarak kullanılan taĢınmazın kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine iliĢkin ilgilisinin 22.08.2016 tarihli baĢvuruları, Trabzon Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 20.01.2012 gün ve 627 sayılı yazısı, Vakfıkebir Kaymakamlığı Tapu 

Müdürlüğünün 02.09.2016 gün ve E.1998558 sayılı yazısı, Vakfıkebir Belediye BaĢkanlığı Ġmar 

ĠĢleri Müdürlüğünün 05.09.2016 gün ve 1113 sayılı yazısı, Trabzon Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 02.09.2016 gün (Vakfıkebir Kadastro Birimi) E.1993642 sayılı yazısı ile Trabzon 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünün 21.09.2016 gün ve 3579 sayı 

ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Trabzon Ġli, Vakfıkebir Ġlçesi Tarlacık Mahallesi, Evbahcesi mevkii, 149 ada, 3 parselde 

yer alan taĢınmaz 3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanun kapsamında kaldığından Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine; 

Tescilli taĢınmazın korunma grubunun II. (iki), korunma alanının ise kararımız ekinde 

dağıtımı yapılan kadastral planda sınırları çizilen saha olarak belirlenmesine; 

TaĢınmazın bulunduğu parselin (149 ada, 3 parsel) tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

―Korunması Gerekli II. (iki) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı ‖ ġerhinin verilmesine; 

Tescilli taĢınmazda ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan 

izin alınmasına, taĢınmazda esaslı onarım gerektiğinden ilgilisince hazırlanacak Röleve, 

Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin kurulumuz onayından sonra onarımının yapılabileceğine 

karar verildi.  
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9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.09/68 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3100 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi Körez Mahallesi, camii mevkii,234 ada,1 parsel ile 192 

ada,3 parselde yer alan belediye tüzel kiĢiliğine ait mezarlıkların kültür varlığı olarak tescil 

edilmesi isteğine iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 

02.09.2016 gün ve 3446 sayı ile kayıtlı uzman raporu, Vakfıkebir Kaymakamlığı Tapu 

Müdürlüğünün 29.04.2016 gün ve E.1008275 sayılı yazısı ve eki, Trabzon Valiliği Kadastro 

müdürlüğünün 02.05.2016 gün ve (kadastro Birimi E.1021099) sayılı yazısı ve ekleri 

dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi Körez Mahallesi, camii mevkii, 234 ada,1 parsel ile 192 ada, 

3 parselde yer alan belediye tüzel kiĢiliğine ait mezarlıklarda, Osmanlı dönemine ait tarihi mezar 

taĢları bulunduğundan, mezarlığın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma kanunun 6. 

Maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

Mezarlıkların bulunduğu parsellerin (234 ada,1 parsel ile 192 ada, 3 parselin) korunma 

alanı olarak belirlenmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ Korunması gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine karar verildi. 9727/8/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 61.13/47-48 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2016 - 162  Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28/09/2016 - 3103 

Trabzon ili, ġalpazarı ilçesi, Gökçeköy mahallesi, sit alanı dıĢında, Trabzon Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 06/07/1998 gün ve 3170 sayılı kararıyla ―ġalpazarı ilçesi 

Gökçeköydeki Alaca Köprü‖ adıyla; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 25/02/2009 gün ve 1994 sayılı kararıyla ―ġalpazarı ilçesi Gökçeköy‘de yer alan 

çeĢme (Alaca Köprü olarak bilinen tescilli taĢ kemer köprünün 7,5 m. güneyinde yer alır)‖ adıyla 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taĢınmazların kadastral numaralarının ve 

korunma alanlarının belirlenmesine iliĢkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan 13/06/2016 gün ve 486 sayılı uzman raporu ile konuya iliĢkin 

Trabzon Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 20/03/2009 gün ve 1174 sayılı yazısı; 

ġalpazarı Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü‘nün 15/07/2016 gün ve E.1584462 sayılı yazısı 

okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, ġalpazarı ilçesi, Gökçeköy mahallesi, sit alanı dıĢında, kurulumuzun 

06/07/1998 gün ve 3170 sayılı kararıyla ―ġalpazarı ilçesi Gökçeköydeki Alaca Köprü‖ adıyla; 

kurulumuzun 25/02/2009 gün ve 1994 sayılı kararıyla ―ġalpazarı ilçesi Gökçeköy‘de yer alan 

çeĢme (Alaca Köprü olarak bilinen tescilli taĢ kemer köprünün 7,5 m. güneyinde yer alır)‖ adıyla 

korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taĢınmazların kadastral numaralarının 101 ada, 

1 parsel olarak belirlenmesine; 

tescilli taĢınmazların korunma alanlarının ekteki kadastral haritada gösterilen saha olarak 

belirlenmesine; korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama öncesi 

kurulumuzdan izin alınması gerektiğine; 

tescilli taĢınmazların bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanı içinde kalan parsellerin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Korunma 

Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  61.16/64 

Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28/09/2016 - 3105 

Trabzon ili, BeĢikdüzü Ġlçesi, 278 ada, 2 parsel ile 279 ada, 5 parselde yer alan tescilli 

taĢınmazların koruma alanı sınır değiĢikliği talebine iliĢkin BeĢikdüzü Belediyesi yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nün 23/09/2016 gün ve 2029 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu‘nun 20/01/2016 gün ve 2688 sayılı kararı ve Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nce hazırlanan 23/09/2016 gün ve 2016/629 sayılı uzman raporu 

okundu ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Trabzon ili, BeĢikdüzü Ġlçesi, 278 ada, 2 parsel ile 279 ada, 5 parselde yer alan tescilli 

taĢınmazların korunma alanı sınırlarının yeniden belirlenmesi talebinin uygun olduğuna, 

uygulamanın ekte dağıtımı yapılan kadastral plan doğrultusunda yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  28.09/64 

Toplantı Tarihi ve No : 28.09.2016 - 162 Toplantı Yeri : TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 28.09.2016 - 3111 

Giresun ili, Tirebolu ilçesi ili, Karaahmetli köyü Yukarı mahalle 113 ada, 9, parselde yer 

alan köy tüzel kiĢiliğine ait kültür varlığı olarak tescilli çeĢmenin, koruma alanın revize edilerek, 

koruma alanında açılan fosseptik çukura iliĢkin, ilgilisinin bila tarihli ve 15.07.2016 tarihli 

baĢvuruları, Trabzon Kültür ve Tabiat varlılarını Koruma Bölge kurulunun 22.12.2010 gün ve 

3089 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 

19.09.2016 gün ve 3540 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve 

belgeleri incelendi yapılan görüĢmeler sonunda; 

Giresun ili Tirebolu ilçesi Karahmetli köyü Yukarı mahalle 113 ada,9 parselde yer alan 

Trabzon Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kurulunun 22.12.2010 gün ve 3089 sayılı kararı ile I 

grup kültür varlığı olarak tescillen ve çeĢmenin çevresinde 150 m olarak belirlenen korunma 

alanının revize edilerek, kararımız ekinde dağıtımı yapılan 1/1000 ölçekli kadastral planda 

sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine, 

Kültür varlığı olarak tescilli çeĢmenin bulunduğu parselin (113 ada,9 parsel) tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine‘‘ Korunması gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ 

Ģerhinin verilmesine; ,tescilli çeĢmede ve korunma alanı içerisinde yapılacak uygulamalar öncesi 

kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  28.11/27 
Toplantı Tarihi ve No : 28/09/2016 - 162 Toplantı Yeri: TRABZON 
Karar Tarihi ve No : 28/09/2016 - 3113 
Giresun ili, Yağlıdere ilçesi, Üçtepe Beldesinde yapılacak ilave ve revizyon imar planı 

çalıĢmalarında kullanılmak üzere alanda bulunan taĢınmaz kültür varlıkları ile sit alanları 
sınırlarının sayısal ortamlara iĢlenerek kurum görüĢüyle birlikte gönderilmesi isteğini içeren Ġller 
Bankası Anonim ġirketi Mekânsal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın 12/02/2016 gün ve 
44812147-202-03-3583 sayılı yazısı ile konuya iliĢkin Üçtepe Belediye BaĢkanlığı, Yazı ĠĢleri 
Müdürlüğü‘nün 12/08/2016 tarih ve 32404222.15-000-329 ile 05/09/2016 tarih ve 32404222.15-
000-349 sayılı yazıları, Giresun Valiliği, Kadastro Müdürlüğü‘nün 19/08/2016 tarih ve 67112038-
170.03.01-E.1891059 sayılı yazısı, Yağlıdere Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğü‘nün 18/08/2016 
tarih ve 28381382-160.99-E.1876812 sayılı yazısı, KeĢap Kaymakamlığı, Kadastro 
Müdürlüğü‘nün 01/09/2016 tarih ve 44433076-170.03.01-E.1979927 sayılı yazısı, Giresun Ġl Özel 
Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 01/09/2016 tarih ve 56066985-754-E.5152 

sayılı yazıs; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu BaĢkanlığı‘nın 08/09/1978 gün 
ve A-1272 sayılı kararı; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 20/10/1998 
gün ve 3270 sayılı ile 12/09/2008 tarih ve 1736 sayılı kararları; Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 16/06/2016-21/07/2016 tarih ve 
2016/640 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Giresun ili, Yağlıdere ilçesi, Üçtepe Beldesinde yer alan, ekte dağıtımı yapılan Liste1‘de 
belirtilen korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 6 adet taĢınmazın tescil kayıtlarının 
devamına; 

Liste2‘de belirtilen 5 adet taĢınmazın, 5226 ve 3386 sayılı Yasalarla değiĢik 2863 sayılı 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması 
gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine; TaĢınmazların kadastral numaralarının ve koruma 
gruplarının ekteki listelerde belirtildiği Ģekilde belirlenmesine; Tuğlacık Köyü, 123 ada, 32 
parselde yer alan Sarı Halife Türbesi ve Mezarlığın korunma alanının kendi parseli olarak, diğer 
yapıların korunma alanlarının ise ekteki kadastral haritalarda gösterildiği Ģekilde belirlenmesine; 

Tescilli taĢınmazlar ile korunma alanlarının yapılacak imar planlarına iĢlenmesine; plan 
notlarına ―tescilli taĢınmazlar ve korunma alanlarında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 
öncesi Koruma Bölge Kurulu‘ndan izin alınması gereklidir‖ ibaresinin eklenmesi gerektiğine; 

Tescilli taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanlarının içinde 
kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 
Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  53.03/123 

Toplantı Tarihi ve No : 29.09.2016 - 163 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 29.09.2016 - 3120 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, Çilingir Köyü, sit alanı dıĢında, köy tüzel kiĢiliğine ait, 48 ve 111 

parseldeki değirmenlerin kültür varlığı olarak tescillenmesi talebini içeren Çayeli Kaymakamlığı, 

Çayeli Ġlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği‘nin 25/03/2016 tarih ve M.53.9.ÇYK.0.00.00.00-

490-E.598 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Rize Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 18/05/2016 tarih ve 

13296718-205.99/E.1168925 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 20/09/2016 tarih ve 2016/651 sayılı Uzman Raporu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Rize Ġli, Çayeli Ġlçesi, Çilingir Köyü, 111 parselde bulunan değirmenin; 5226 ve 3386 

sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamı dıĢında 

kaldığından, korunmasına gerek olmadığına; 

48 parselde bulunan değirmenin; 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi kapsamında kaldığından korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine; 

Koruma grubunun I. (bir) olarak belirlenmesine, taĢınmazın bulunduğu parselin tapu 

kütüğünün beyanlar hanesine ―korunması gerekli I. (bir) grup kültür varlığıdır‖ Ģerhinin 

verilmesine; koruma alanın kendi parseli olarak belirlenmesine; karar verildi. 

  9727/13/1-1 

————— 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  53.07/1 

Toplantı Tarihi ve No : 29/09/2016 - 163 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No : 29/09/2016 - 3121 

Rize ili, Kalkandere ilçesinde yapılacak ilave ve revizyon imar planı çalıĢmalarında 

kullanılmak üzere alanda bulunan taĢınmaz kültür varlıkları ile sit alanları sınırlarının sayısal 

ortamlara iĢlenerek kurum görüĢüyle birlikte gönderilmesi isteğini içeren Ġller Bankası Anonim 

ġirketi, Mekânsal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın 08/04/2016 tarih ve 97880894-202-E.8562 

sayılı yazısı; Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 15/03/2006 tarih ve 545 

sayılı kararı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 1217/04/2013 tarih ve 1160 

sayılı ile 24/02/2016 tarih ve 2755 sayılı kararları; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 21/06/2016-28/06/2016 tarih ve 2016/650 sayılı uzman 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Rize ili, Kalkandere ilçesinde yer alan, ekteki Liste1‘de belirtilen korunması gerekli 

kültür varlığı olarak tescilli 5 adet taĢınmazın tescil kayıtlarının devamına, 

Bahse konu taĢınmazların kadastral numaralarının ve koruma gruplarının ekteki Liste1 ve 

Liste2‘de belirtildiği Ģekilde, korunma alanlarının ise ekteki kadastral haritalarda gösterildiği 

Ģekilde belirlenmesine; 

Tescilli taĢınmazlar ile korunma alanlarının yapılacak imar planlarına iĢlenmesine; plan 

notlarına ―tescilli taĢınmazlar ve korunma alanlarında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki uygulama 

öncesi Koruma Bölge Kurulu‘ndan izin alınması gereklidir‖ ibaresinin eklenmesi gerektiğine; 

Tescilli taĢınmazların bulunduğu parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanlarının içinde 

kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  Dosya No:         29.04/2 

Toplantı Tarihi ve No : 30/09/2016 - 164 Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. : 30/09/2016 - 3128 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Çakırkaya Köyü sınırları içerisinde yer alan tescilli 

Çakırkaya Kilisenin kuzeyindeki yamaç yerleĢiminin, Kurul üyelerinden oluĢturulacak bir 

komisyon tarafınca yerinde incelenmesini içeren Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 27/11/2015 tarih ve 2628 sayılı kararı, ġiran Kaymakamlığı, Malmüdürlüğünün 

10/06/2016 tarih ve 570 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

üyelerinden oluĢturulan komisyonca yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 28/09/2016 

tarihli tutanak okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Çakırkaya Köyü sınırları içinde kalan yamaç yerleĢiminde 

protohistorik dönemlere ait, değiĢik renk ve boyutlarda keramik parçaları tespit edildiğinden, 

alana iliĢkin ekli kadastral planda, sınırları belirtilen sahaların; I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

belirlenmesine, 

Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Sit alanına iliĢkin geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının ise; 

- Kesin inĢaat yasağı getirilmiĢ alanlardır. 

- Korunmaya yönelik bilimsel kazılar dıĢında aynen korunması gerektiğine, 

- Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 

ağaçlandırmaya gidilmemesine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05/11/1999 tarih ve 658 nolu 

Ġlke Kararı doğrultusunda uygulamalar yapılabileceğine; 

ġeklinde belirlenmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  29.04/135 
Toplantı Tarihi ve No : 30/09/2016 - 164 Toplantı Yeri: TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 30/09/2016 - 3129 
GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Kavakpınarı Köyü, sit alanı dıĢında, Firdevs Hatun Türbesi 

karĢısındaki Kümbet adıyla bilinen tepenin, (Ortaköy Tepesi) 2863 sayılı yasa kapsamında 
değerlendirilmesi talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 04/02/2016 
tarih ve 52886439-29.04.13/168.99-23335 sayılı yazısı, konuya iliĢkin, GümüĢhane Ġl Özel 
Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 21/04/2016 tarih ve 54197295-000-E.2101 
sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 16/03/2016 tarih 
ve 2016/241 sayılı uzman raporu, 27/05/2016 tarih ve 2934 sayılı kararımız gereğince, 
kurulumuzca oluĢturulan komisyonca yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen 
28/09/2016 tarihli Ġnceleme Komisyonu Raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 
görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Kavakpınarı Köyü sınırları içinde kalan Kümbet adıyla 
bilinen tepenin (Ortaköy Tepesi) üzerinde, eski dönemlere ait, değiĢik renk ve boyutlarda 
seramikler bulunduğundan, tepeye iliĢkin ekli kadastral planda, sınırları belirtilen sahaların; I. ve 
III. derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesine, 

Arkeolojik sit alanı olarak belirlenen parsellerin, tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
‗‗Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin verilerek gerekli iĢlemlerin yapılmasına; 

Sit alanına iliĢkin geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının ise; 
- I. derece arkeolojik sit alanında kesin inĢaat yasağı getirilmiĢtir, korunmaya yönelik 

bilimsel kazılar dıĢında aynen korunacaktır. 
- Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 
değerlendirilmesine, 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 
edilebileceğine, 

- Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, 
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 
açık otopark, WC, bilet giĢesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 
yapılabileceğine, 

- Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda 
sadece defin iĢlemlerinin yapılabileceğine, 

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde ilgili koruma 
kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  29.05/78 

Toplantı Tarihi ve No : 30/09/2016 - 164  Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No : 30/09/2016 - 3130 

GümüĢhane Ġli, Torul Ġlçesi, Gülaçar Köyü, Yanika Mevkii, mülkiyeti hazineye ait, 235 

ada, 19 parselde yer alan Ģapel kalıntısının tescillenmesi ve 18 parĢelin 4706 Sayılı Kanunun 7. 

Maddesi kapsamında iĢlem görmesine iliĢkin Torul Kaymakamlığı, Malmüdürlüğünün 

04/06/2010 tarih ve 394 sayılı, GümüĢhane Valilicil Müdürlüğünün 15/04/2011 tarih ve 238 

sayılı, Torul Kaymakamlığı, Kadastro Müdürlüğünün 28/04/2011 tarih ve 435 sayılı, GümüĢhane 

Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 02/06/2016 tarih ve E.3143 sayılı, 

Torul Kaymakamlığı, Tapu Müdürlüğünün 12/05/2016 tarih ve E.1120834 sayılı, GümüĢhane 

Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 17/05/2016 tarih ve E.1158580 sayılı yazıları ile konuya iliĢkin 

Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 21/04/2016 tarih ve 318 sayılı 

sayılı uzman sunum raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi yapılan görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane ili, Torul Ġlçesi, Gülaçar Köyü, Yanika Mevkii, mülkiyeti hazineye ait, 235 

ada, 19 parselde yer alan Ģapel kalıntısının 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değiĢik 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

Tescillenen Ģapelin koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise ekteki haritada 

koordinatlarıyla beraber gösterilen saha olarak belirlenmesine, Korunma alanı içerisinde kalan 

taĢınmazlarda 4706 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamında iĢlem yapılmasının uygun 

olmadığına, 

Tescillenen Ģapelin bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‗‗Korunması 

Gerekli I. (Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin; belirlenen korunma alanının içinde 

kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‗‗Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı Korunma Alanındadır‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  29.04/01 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 164  Toplantı Yeri: TRABZON 

Karar Tarihi ve No. :  30.09.2016 - 3131 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi sınırları içerisinde yapılacak ilave ve revizyon imar planı 

çalıĢmalarında kullanılmak üzere alanda bulunan taĢınmaz kültür varlıkları ile sit alanları 

sınırlarının sayısal ortamlara iĢlenerek kurum görüĢüyle birlikte gönderilmesi isteğini içeren Ġller 

Bankası Anonim ġirketi Mekânsal Planlama Dairesi BaĢkanlığı‘nın 09.03.2016 gün ve 5549 

sayılı yazısı, konuya iliĢkin GümüĢhane Valiliği, Kadastro Müdürlüğü‘nün 25.07.2016 gün ve 

1643232 sayılı yazısı, GümüĢhane Ġl özel Ġdaresi, Ġmar ve knetsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 

27.07.2016 gün ve 4467 sayılı yazısı, GümüĢhane Valiliği, Çebre ve Ģehircilik Ġl Müdürlüğünün 

21.06.2016 gün ve 1928 sayılı yazısı, GümüĢhane Belediyesi, Fen ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 

04.08.2016 gün ve 1600 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü‘nün 09.09.2016 tarih ve 2016/606 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Erenkaya Köyü, Dorukdibi Mevkii, TRB H42-D-03-A pafta, 

557 parseldeki ve ġiran Ġçesi, Merkez, Karaca Mahallesi, 361 ada, 2 parseldeki mezarlıkların 

2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği gösterdiğinden tescil 

edilmesine, tescillenen taĢınmazların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine ‗‗Korunması Gerekli I. 

(Bir) Grup TaĢınmaz Kültür Varlığı‘‘ Ģerhinin verilmesine; korunma alanlarının kendi parselleri 

olarak belirlenmesine, 

GümüĢhane Ġli, ġiran Ġlçesi, Erenkaya Köyü‘nde yer alan Höyüğü‘nün; ekteki 1/1000 

ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen sahaların; I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

belirlenmesine, sit alanına iliĢkin geçiĢ dönemi yapılanma koĢullarının ise; -Kesin inĢaat yasağı 

getirilmiĢ alanlardır. 

- Korunmaya yönelik bilimsel kazılar dıĢında aynen korunacaktır. 

- Bu alanlarda K.T.V.K.Yüksek Kurulu‘nun ilke kararları doğrultusunda, yapılacak her 

türlü uygulama öncesinde koruma Bölge Kurulunun onayının alınması gerekmektedir. 

ġeklinde belirlenmesine, karar verildi. 



Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 

 
  9727/18/1-1 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189 

 

 



Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191 

 



Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 



Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195 

 



Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197 

 



Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 

 



9 Kasım 2016 – Sayı : 29883 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199 

 

 
 

 



Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 2016 – Sayı : 29883

Sayfa

1

8

9

10

11

12

13

16
18
32
50

57

66

71

77
77
98

189

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

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9429 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Yapısına ve

İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Yürürlüğe
Konulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Fikri IŞIK’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Gençlik ve Spor Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Avans Verme Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmelik
— Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 22/9/2016 Tarihli ve 2014/1514 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 27/10/2016 Tarihli ve 2014/97 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 27/10/2016 Tarihli ve 2014/2630 Başvuru Numaralı

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


